






SPECIFICAŢIA Anexa nr. 1

tehnică și financiară privind

necesitatea de aprovizionare cu anvelope

Întreprinderea de Stat ,,Poșta Moldovei

Nr. Mărimea Sezon

Unitatea 

de 

măsură

Cantitatea 

necesară 

buc.

Producător, țara 

producătoare

Indicele de 

greutate al 

anvelopei 

Indicele 

nivelului 

economiei de 

combustibil

Indicele 

coeficientului 

de frînare a 

anvelopei

Preț unitar 

(fără TVA), 

lei

Preț unitar 

(cu TVA), 

lei

Anul 

Producerii

Garanție , 

km 

parcurși

1 185/65 R15 Vara buc. 12

2 195/65 R15 Vara buc. 28

3 215/65 R16C Vara buc. 4

4 235/65 R16C Vara buc. 4

buc. 48

1 175/65 R14 Iarna buc. 4

2 185/65 R15 Iarna buc. 40

3 195/65 R15 Iarna buc. 88

4 185/75 R16 Iarna buc. 8

5 225/70 R15C Iarna buc. 20

6 215/65 R16C Iarna buc. 4

7 235/65 R16C Iarna buc. 16

buc. 180

buc. 228 -

Total:

Total:

TOTAL

Sezon Vara

Sezon Iarna



Anexa nr. 2 

Formularul ofertei pentru bunuri și servicii 

 

Data depunerii ofertei:  „___” _____________________ 20__ 

Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ 

Anunț de participare Nr.:  ______________________________ 

Către:   ____________________________________________ 

[numele deplin al autorităţii contractante] 

________________________________________________________ declară că:  

[denumirea ofertantului] 

a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. 

___________________________________________________________. 

[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] 

b) ____________________________________________________________ se angajează să 

[denumirea ofertantului] 

 

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice 

şi preț, următoarele: _______________________ 

________________________________________________________________________.  

[introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor/lucrărilor] 

c) Suma totală a ofertei  fără TVA constituie: 

________________________________________________________________________. 

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele 

şi valutele respective] 

d) Suma totală a ofertei  cu TVA constituie: 

________________________________________________________________________. 

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele 

şi valutele respective] 

e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp _______ zile , începînd cu data-limită 

pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa 22. și Anexa 23, va rămîne obligatorie şi va putea 

fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; 

f) 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. 

 

Semnat:________________________________________________     

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] 

 

Nume:_________________________________________________   

În calitate de: ___________________________________________  

[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]  

Ofertantul: _____________________________________________ 

Adresa: ________________________________________________ 

Data: “___” _____________________ 20__ 

 

 



Anexa nr. 12 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate 

 

 

Nr 

d/o 

Obiectul 

contractului 

Denumirea/ 

numele 

beneficiarului/ 

Adresa 

Calitatea 

Furnizorului/ 

Prestatorului*) 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

bunurilor/ 

serviciilor 

livrate/prestate 

Perioada de 

livrare/prestare 

(luni) 

1           

2           

...           
 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

Semnat: ________________________________________ 

Nume: _________________________________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________ 

Denumirea firmei: _______________________________ 

 

 



 

 

_____________________________ 
(denumirea/numele operatorului economic) 

 
D E C L A R A Ț I E  

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu 
privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală  

 
Titlul achiziției: _____________________________________________________________ 
 
Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________, 
(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic) 

 
în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________, 
                                                                                                                                              (denumirea achiziției) 

organizată de Î.S.”___________________”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea 

excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în 

situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de 

stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul: 
- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere 

și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu 
subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana 
înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv 
ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau 
al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire. 

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 
persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului 
declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită 
prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care 
se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al 
furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire, 

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare 
sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg căîntreprinderea are dreptul de a solicita, în 
scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
Data completării ___________________________ 
 
 
 
Operator economic_______________________________ 
                                               (semnătura) 
 
Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii „Î.S. Poșta Moldovei”, 
responsabile cu achiziția: 
-……………………………………………………….. 
-………………………………………………………. 
-……………………………………………………….. 
-……………………………………………………….. 
-……………………………………………………….. 
 



Anexa nr. 9 

 

 

   BANCA 

____________________________________ 
                        (denumirea) 

 

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ 
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

 

 

Către____________________________________________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

_________________________________________________________________________ 

cu privire la procedura de atribuire a contractului 

________________________________________________________________________, 
(denumirea contractului de achiziţie publică) 

subsemnaţii______________________________________________________________,  
 (denumirea băncii) 

Înregistrat la______________________________________________________________, 
(adresa băncii) 

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să  
                                             (denumirea autorităţii contractante) 

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          
(suma în litere şi în cifre) 

     

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa 

autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei 

uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 

1. Ofertantul _____________________________________ 
    (denumirea ofertantului)                                 

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia; 

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de 

Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 

Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la 

expirarea acestei perioade; 

2. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________ 
                                                                                                           (denumirea ofertantului) 

       nu a constituit garanţia de bună execuție; 

3. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________ 
                                                                              (denumirea ofertantului)  

      a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii; 

 

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea 

contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii. 

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________ 

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______   
                                            (semnătura autorizată) 

 


