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FORMULARUL A.  

OFERTA FINANCIARĂ 

 

1. DETALII PRIVIND PREGĂTIREA OFERTEI FINANCIARE 

 

Ofertantul trebuie să pregătească Oferta financiară, urmând formatul de mai jos în corespundere cu 

Instrucțiunile pentru ofertanți.  

 

COSTURI 

Oferta financiară va include toate cheltuielile legate de îndeplinirea angajamentelor furnizorului conform 

ofertei prezentate în cadrul Licitației. 

• Preţurile nu vor include taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale, accize, impozit pe 

venit, precum și aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, în conformitate cu Hotărârea Guvernului 

nr. 246 /2010 şi art.104 lit. c¹ din Codul Fiscal. Documentele justificative vor fi prezentate companiei 

câștigătoare la semnarea contractului. 

• Preţurile vor fi indicate în Lei moldovenești.  

• În cazul în care există o discrepanță între rata unității și suma totală care rezultă din înmulțirea ratei unitare 

cu cantitatea, rata unitară va fi considerată corectă. 

• În cazul în care există erori aritmetice nesemnificative, acestea vor fi corectate de către Keystone Moldova. 

• În cazul în care un Furnizor refuză să accepte corecția, oferta va fi respinsă. 

 

TAXE 

Toate sumele menționate în oferta financiară sunt considerate sume totale. Preţurile nu vor include taxele 

pentru impozit pe venit, precum și va fi aplicată scutirea de TVA cu drept de deducere, în conformitate cu 

Hotărârea Guvernului nr. 246 /2010 şi art.104 lit. c¹ din Codul Fiscal. Documentele justificative vor fi 

prezentate companiei câștigătoare la semnarea contractului. 

 

2. FORMATUL OFERTEI FINANCIARE 

 

Ofertant: [A se completa de către ofertant] Data: Selectare dată 

Referință CDO: CDO_KM_94_22.09.2022 

LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU SELECTAREA UNEI COMPANII DE 

FURNIZARE A SERVICIILOR DE ÎNCHIRIERE SPAȚIU INSTRURI, 

ALIMENTARE ȘI CAZARE PARTICIPANȚI 

 

Data:  

LOT I: ÎNCHIRIERE SPAȚIU INSTRURI, ALIMENTARE ȘI CAZARE PARTICIPANȚI  

Perioada: 14 – 18 noiembrie, 2022 
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Nr. Oferta Unitate 

Nr. 

unități 

 

Preț unitate  

 

Preţ total MDL 

(TVA la cota 0%) 

  

I. Închiriere spațiu (capacitate 26 persoane) 

1. Arenda sălii  zi  1   

2. 
Chirie echipament tehnic 

(laptop, proiector), dacă e cazul 

zi 

 
1   

Sub-total  

II. Servicii de alimentație participanți  

1.  Prânz (5 zile) persoane 26   

2.  Pauză de cafea (3/zi) persoane 26   

3.  Apă plată de 0,5 L (3/zi) persoane  26   

4.  Cină (4 zile) persoane 22   

Sub-total   

III. Servicii de cazare pentru 22 persoane  

1. Cazare, camere duble (4 nopți) cameră    

2. Cazare, camere single (4 nopți) cameră    

Sub-total  

Total   

Semnătura 

Ștampila 

Datele bancare 

 

 

 

Prin prezenta, ne propunem să prestăm serviciile solicitate în conformitate cu cererea dumneavoastră de oferte 

CDO_KM_94_22.09.2022 și oferta noastră. Prezentăm dosarul licitației, care include: 

1) Oferta financiară  

2) Declarația pe propria răspundere cu privire la statutul ofertantului. 

 

Declarăm că toate informațiile în prezenta ofertă sunt adevărate și acceptăm că orice interpretare greșită sau 

denaturare conținută în prezenta ofertă poate duce la descalificarea noastră. 

 

Serviciile solicitate vor fi livrate în conformitate cu documentele de licitare și Caietul de sarcini. 

 

Moneda ofertei: [A se completa de către ofertant] 

 

Tabel: Oferta financiară 

 

 

Subsemnatul certifică că este autorizat în mod corespunzător să semneze prezenta ofertă și se angajează să o 
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execute în cazul în care Keystone Moldova acceptă această ofertă.  

 

Înțelegem și recunoaștem că nu sunteți obligați să acceptați nici o ofertă pe care o primiți. 

 

 

Nume, prenume: ________________________________________ 

 

Data: _____________________ 

 

Semnătura și ștampila: ________________________________________ 


