Nobil Constructie SRL
FORMULARUL F3.3
OFERTĂ
Către DETS sectorul Ciocana,mun Chișinău ,str.Alecu Russo nr.57
(dinumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,
1.
Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,
Cebotarenco Mihail, reprezentanţi ai ofertantului “Nobil Construcție” SRL, ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
executăm Lucrări de reparație a acoperișului la grădinița nr.161 di str. Aleco Russo
nr.61/3 pentru suma fără TVA de 62 786,85 (șaizeci și două mii șapte sute optzeci și șase,
85) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 12 557,37 (douăsprezece mii
cinci sute cinzeci și șapte,85)
Valoarea totala a ofertei inclusiv TVA constituie 75 344,22 (șaptezeci și cinci mii trei
sute patruzeci și patru,22) lei
2.
Ne angajăm ca,în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem
lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în
20 (douăzeci) zile lucrătoare.
(perioada în litere şi în cifre)

3.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (zile) zile, respectiv
pînă la data de 05 februarie 2019, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.
Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.
5.
Alături de oferta de bază:
  nu depunem ofertă alternativă.
6.
Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din
documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
7.
Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data 05 decembrie 2018
Data completării:______________________
Semnat: semnatura electronica
Nume/prenume: Cebotarenco M.
Funcţia în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei Nobil Constructie SRL

