Formularul ofertei (F3.1)
[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite
modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]
Data depunerii ofertei: 17 Aprilie 2019
MTender ID: MD-2019-04-16-000073-1
Anunț de intenție ID: bef49d922a774642be0c69c1c27ac912
Către: AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI
APĂRĂRII (1006601001229)
Uniplast SRL declară că:
a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.
____________________________nu sunt modificari_____________________________________
[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
b) Uniplast SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi
condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri şi/sau servicii:
Container pentru gunoi
c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 17 566,67 L (șaptesprezece mii cinci sute șaizeci și șase
de lei și șaizeci și șapte de bani)
d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 21 080,00 L (douăzeci și una de mii optzeci de lei)
e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd cu datalimită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi
acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
f) În cazul acceptării prezentei oferte, Uniplast SRL se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie
în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.
g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO5.4.
h) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac
parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a
regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu punctul IPO5.5.

Semnat cu semnătură digitala
Numele, prenumele: Cecan Vasile
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Uniplast SRL
Adresa: str. Padurii 6/2, mun. Chisinau
Data: 17 Aprilie 2019

