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FORMULAR DE GARANTIE A OFERTEI 

 

 

Contract de lucrari 

 

(Se completează pe hârtie cu antetul instituției financiare) 

 

În atenția 

Republica Moldova 

Primăria mun.Bălți, Piața Independenței, nr.1, MD – 3100 

 

denumită mai jos „Autoritatea Contractantă” 

 

Titlul contractului: Executarea lucrărilor de construcție a rutei cultural turistice în cadrul 

proiectului ”Eminescu: o cultură - o rută în zona transfrontalieră Botoșani - Bălți” 

 

Număr de identificare:  

 

Noi, subsemnatii, [numele și adresa instituției financiare], declarăm irevocabil prin prezenta că vom 

garanta, în calitate de debitor principal, și nu doar în calitate de garanție în numele <numele și adresa 

ofertantului>, plata către autoritatea contractantă a <suma a garanției de licitație>, această sumă 

reprezentând garanția menționată la articolul 11 din Anunțul de achiziție. 

 

Plata se va face fără obiecții sau proceduri judiciare de orice fel, la primirea primei cereri scrise (trimisă 

prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire) dacă ofertantul nu îndeplinește toate obligațiile 

prevăzute în ofertă. Nu vom întârzia plata și nici nu ne vom opune din orice motiv. Nu vom beneficia în 

niciun caz de apărarea securității. Vă vom informa în scris de îndată ce plata a fost efectuată. 

 

Menționăm că garanția va fi eliberată cel târziu în termen de 45 de zile de la expirarea perioadei de 

valabilitate a ofertei, inclusiv orice prelungiri, în conformitate cu articolul 15 din instrucțiunile către 

ofertanți. 

 

Legea aplicabilă acestei garanții este aceea a Republicii Moldova sau în care este stabilită instituția 

financiară care emite garanția. Orice dispută care decurge din sau în legătură cu această garanție va fi 

sesizată instanțele din Republica Moldova sau țara în care este stabilită instituția financiară care emite 

garanția. 

 

Garanția va intra în vigoare și va intra în vigoare de la data limită de depunere a ofertei. 

 

 

 

 

Nume și prenume: …………………………… În numele: ………………… 

 

 

Semnătură: …………….. 

[ștampila corpului care oferă garanția] 

 

 


