




 
Anexa nr.6 

 

 

_________________________________________________ 
                   (denumirea operatorului economic) 

adresa completă ___________________________________ 

tel, fax, e-mail _____________________________________ 

 

OFERTĂ 

 

Către_______,,Transautogaz” SRL__mun. Chişinău str. Vadul lui Vodă, 151_________________ 

 

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(denumirea contractului de achiziţie anunţate de Societate) 

 

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: 

  

I. Furnizarea (executarea, prestarea): 

1.________________________________________________________________ 
                (denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preţ pe unitate, valoarea fără TVA) 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

  

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este : 

______________________________________________________________lei, fără TVA 
                                                         (suma în litere şi în cifre) 

la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________lei, 
(suma în litere şi în cifre) 

III. Condiții de plată: 

Mărimea avansului solicitat - __ % din suma valoarea ofertei, prelungirea termenului de achitare - __ 

zile de la data primirii mărfii, recepționării lucrărilor/serviciilor executate. 

 

IV. Oferirea angajamentelor de garanție (condiții și termeni de eliminare a defecțiunilor) 

___________________________________________________________________________________ 

 

V. Termenul de valabilitate a ofertei ______ zile. 

 

Data completării: ____________________________ 

  

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic):  

 

____________________________________________________________________ 

 

___________________________  
                       (semnătura)  

 

                            L.Ş.                                                   



 

Anexa nr.7 

 

  

 

INFORMAŢIE GENERALĂ 

  

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________ 

2. Codul fiscal: ________________________________________________ 

3. Adresa sediului central: _______________________________________ 

4. Telefon:____________ Fax: _________________E-mail: ______________ 

5. Decizia de înregistrare 

_________________________________________________________________________________ 
(numărul, data, înregistrării) 

_________________________________________________________________________________ 
(instituţia emitentă) 

6. Domeniile principale de activitate: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

           (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)
 

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(denumirea, adresa) 

9. Structuri, întreprinderi afiliate: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(denumirea, adresa) 

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(de indicat valoarea şi data) 

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____ persoane. 

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului __________ persoane, din 

care muncitori ________ persoane, inclusiv: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
                            (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)  

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei 

14. Dotare tehnică: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 

Anul_________________________ mii lei 

Anul_________________________ mii lei 

Anul _________________________mii lei 



16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei, inclusiv: faţă de buget 

_______________ mii lei 

  

Data completării: ________________________________ 

  

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic):  

 

_________________________________________ 

 

___________________________  
                               (semnătura)  

 

             



Anexa nr.9 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

  

 1.Subsemnatul, 

__________________________________________________________________________________ 
(numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic) 

__________________________________________________________________________________ 
(denumirea şi adresa operatorului economic) 

 

declar pe propria răspundere că materialele şi informaţiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi înţeleg 

că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirmării informaţiei şi a 

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum 

şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem. 

  

2. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 

__________________________________________________________________________________ 
(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

  

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic: 

_________________________________________________ 

 

Data completării: ____________________ 

 

 

 ___________________________  
                          (semnătura)  

 

                                 L.Ş.                                                    
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