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Secțiunea IV: Formulare Cerere oferte de prețuri/Licitație Returnabile 

Notă către Ofertanți: Instrucțiunile de completare a fiecărui Formular sunt evidențiate în albastru în 
fiecare Formular. Vă rugăm să completați Formularele Cerere oferte de prețuri/Licitație Returnabile 
conform instrucțiunilor și să le returnați ca parte a ofertei dumneavoastră.  

Următoarele formulare returnabile fac parte din prezenta licitație și trebuie completate și 

returnate de către ofertanți ca parte a ofertei lor.  

 

Formularul A: Formular de depunere a ofertei  

Ofertanții sunt rugați să completeze, semneze și returneze acest formular ca parte a depunerii 
ofertelor. Ofertantul trebuie să completeze acest formular în conformitate cu instrucțiunile 
indicate. Nu se permite nicio modificare a formatului și substituții nu vor fi acceptate.  
 
Data: [Inserați data depunerii] 
 

Subiect: Oferta pentru achiziționarea lucrărilor de asfaltare a pistei pentru bicicliști în Parcul 

Central din municipiul Ungheni 

Data [inserați data] 
 

Noi, subsemnații, declarăm că:  

a. Ne oferim să furnizăm conform documentelor de licitație, inclusiv Condițiilor Generale din 

Contractul Asociației Obștești „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă” (AO CRDD); 

b. Oferta noastră este valabilă pentru o perioadă de 30 zile de la data stabilită pentru termenul 

limită de depunere după cum este prevăzut în Prticularitățile licitatției și va rămâne 

obligatorie pentru noi și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei 

perioade; 

c. Noi nu avem niciun conflict de interes în activitate care ne-ar pune într-un conflict de interes 

cu AO CRDD, dacă am fi selectați pentru această misiune; 

d. Întreprinderea noastră confirmă că ofertantul și sub-contractorii nu au fost asociați, sau 

implicați în vreun fel, direct sau indirect, în pregătirea proiectului, termenilor de referință 

și/sau alte documente utilizate ca parte a acestei solicitări; 

e. Întreprinderea noastră, afiliatele și filialele acesteia — inclusiv orice subcontractori sau 

furnizori pentru orice parte a Contractului — nu au fost declarați ineligibili de către o Agenție 

a ONU, Consiliului de Securitate al ONU, și Banca Mondială, în conformitate cu Instrucțiunile 

pentru Ofertanți din Articolul 3, Eligibilitate;  

f. Noi nu am declarat faliment, nu suntem implicați în proceduri de faliment sau de administrare 

specială, și nu există nici-o hotărâre sau acțiune legală inițiată împotriva noastră care ar 

putea afecta operațiunile în viitorul apropiat; 
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g. Noi nu am oferit și nu vom oferi nici un fel de comisioane, cadouri și/sau favoruri pentru 

prezenta CdO și nu ne vom angaja în nici-o astfel de activitate pe parcursul executării oricărui 

Contract atribuit.  

 

Eu, subsemnatul, certific faptul că sunt autorizat în mod corespunzător de către [inserați numele 

complet al ofertantului] pentru a semna această ofertă și asumarea responsabilități [inserați numele 

complet al ofertantului] dacă AO CRDD acceptă prezenta ofertă:  

 

Nume: [completați] Titlu: [completați] Data: [completați] Semnătura: 

_____________________________________________________________ 

Indicați numele și informația de contact pentru principala persoană de contact din întreprinderea 
dumneavoastră pentru prezenta ofertă: 

Nume: [completați] Titlu: [completați]  

Adresa e-mail: [completați] Telefon: [completați]  
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Formular B: Formular cu Oferta financiară 

Ofertanții trebuie să completeze acest Formular cu Lista Prețurilor, în conformitate cu 

instrucțiunile indicate.  

Cerere oferte de prețuri Proiect „Ungheni pentru dezvoltarea mobilității urbane durabile” 
 

Valuta MDL 

 Nr. 

articolului 
Descriere Cantitate 

Preț unitar 

[Incoterms] 

Preț Total 

[Incoterms] 

1. 

Lucrări de asfaltare a pistei pentru 

bicicliști în Parcul Central din municipiul 

Ungheni 

 

1 

contract 
inserați inserați 

Preț Total  

 

Termen de plată de 30 zile acceptat: x☐ Da 

Reducerea Ofertantului pentru plata accelerată: ____% din totalul prețului întreprinderii 

pentru fiecare zi calendaristică pentru mai puțin de treizeci (30) zile. 

Lista sub-contractorilor sau furnizorilor 

Ofertantul trebuie să identifice numele subcontractorilor/furnizorilor care vor presta 

bunuri/servicii în cadrul acestui Contract și tipul de lucru care va fi subcontractat, dacă este 

cazul. 

(A) [Numele și adresa completă a sub-contractorilor ]________ 
(B) ___________________________________________________ 
(C) ___________________________________________________ 

Eu, subsemnatul, certific faptul că sunt autorizat în mod corespunzător de către [inserați numele 

complet al Ofertantului] pentru a semna această ofertă și asumarea responsabilității [inserați numele 

complet al Ofertantului] dacă ONG Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă acceptă această ofertă:  

Nume : _____________________________________________________________ 

Titlu : _____________________________________________________________ 

Data : _____________________________________________________________ 

Semnătura: _____________________________________________________________ 
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Formular C: Formularul Ofertei Tehnice 

Nr. de referință a Dosarului Cerere oferte de prețuri Proiect „Ungheni pentru dezvoltarea 
mobilității urbane durabile” 

 

Numele Ofertantului: [inserați numele Ofertantului] 

 

Ofertanții sunt obligați să completeze Tabelele cu Date Comparative incluse în Secțiunea III: 

Lista Cerințelor pentru a demonstra conformitatea cu cerințele ONG Centrul Regional de 

Dezvoltare Durabilă și să le includeți mai jos. Ofertanții NU au permisiunea de a face schimbări 

în coloanele de cerințe din Tabelele cu Date Comparative ale ONG-ului Centrul Regional de 

Dezvoltare Durabilă. Astfel de schimbări pot descalifica oferta dumneavoastră. 

Specificații pentru servicii –Tabelul cu Date Comparative 

Nr.  
Cerințele minime ale ONG 

Centrul Regional de 
Dezvoltare Durabilă 

Cantitate 

Oferta este 
conformă? 
Ofertantul 

să 
completeze 

Detaliile despre 
bunurile/serviciile oferite. 
Ofertantul să completeze 

1. 

Lucrări de asfaltare a pistei 

pentru bicicliști în Parcul 

Central din municipiul 

Ungheni 

 

1  
☐ Da   ☐ Nu 

Introduceți detaliile 
bunurilor/serviciilor oferite, 
inclusiv specificațiile și 
marca/modelul oferit, dacă 
este cazul 

 

Cerințe de livrare –– Tabelul cu Date Comparative 

Cerințele ONG Centrul Regional de 

Dezvoltare Durabilă 

Oferta este 

conformă? 

Ofertantul să 

completeze 

Detalii  

Ofertantul să 

completeze 

Timpul de 

livrare 

Ofertantul trebuie să 

livreze bunurile/serviciile 

timp de 1,5 luni din 

momentul semnării 

Contractului. 

☐ Da   ☐ Nu Inserați detalii  

Centrul În momentul atribuirii ☐ Da   ☐ Nu Inserați detalii 
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Regional de 

Dezvoltare 

Durabilă de a 

varia 

cerințele  

Contractului, ONG-ul 
Centrul Regional de 
Dezvoltare Durabilă își 
rezervă dreptul de a varia 
cantitatea de servicii 
asociate specificate mai 
sus, cu condiția ca aceasta 
să nu depășească +/- 20%, 
fără nici-o modificare a 
prețurilor unitare sau ai 
altor termeni și condiții ale 
licitației. 

 

 

 

Bunurile și serviciile corespunzătoare oferite (dacă este cazul) sunt în conformitate cu 

specificațiile și cerințele specificate în Secțiunea III: Lista Cerințelor. 

 ☐ Da   ☐ Nu          

 

ORICE ABATERE TREBUIE INDICATĂ MAI JOS: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Nume       : _____________________________________________________________ 

Titlu       : _____________________________________________________________ 

Data       : _____________________________________________________________ 

Semnătura : _____________________________________________________________ 
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Formular D: Formular de Experiență anterioară 

Nr. de referință a Dosarului Cerere oferte de prețuri Proiect „Ungheni pentru dezvoltarea 
mobilității urbane durabile” 

 

 
Numele Ofertantului: [inserați numele Ofertantului] 

 

Descrierea 

serviciilor/ 

bunurilor 

Țara 

Valoarea 

Totală a 

Contractul

ui 

Identificarea Contractului și Titlul și 

Datele de contact ale Clientului 

(Nume, Adresă, telefon, email, fax) 

Anul în 

care a fost 

realizat 

proiectul 

     

     

     

 
Nume        : _____________________________________________________________ 

Titlu  : _____________________________________________________________ 

Data  : _____________________________________________________________ 

Semnătura : _____________________________________________________________ 
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