


















Anexa nr.2

la Contractul nr. 72/71

din „07”octombrie 2020

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, 
în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: 07.10.2020
Numărul și denumirea licitației: 20/00072 Licitație Publică
Oficiul Băncii: [introduceți numele complet al garantului] ICS Eurofarmaco SA 
Beneficiar: [introduceți numele complet al autorității contractante]
GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE nr. 0
Noi, [introduceți numele legal și adresa băncii], am fost informați că firmei [introduceți 

numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de 
achiziție publică de livrare/prestare medicamentelor [obiectul achiziției, descrieți bunurile și 
serviciile] conform invitației la licitația nr.20/00072 din 15.09.2020 [numărul și data licitației] (numit 
în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în 
conformitate cu prevederile documentelor de licitație.

în urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice 
sumă(e) ce nu depășește [introduceți suma/ele1) în cifre și cuvinte] la primirea primei cereri în scris 
din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform 
Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau 
motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai tîrziu de [introduceți numărul] de la data de [introduceți 
luna] [introduceți anul],2 și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la 
oficiu pînă la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Fffftzorului

со I

- л-

Banca va introduce suma(ele) specificate în Condițiile speciale ale contractului (CSC) și denominate, după cum este specificat în 
CSC, în valuta(ele) Contractului sau într-o valută liber convertibilă acceptabilă pentru autoritatea contractantă.
Autoritatea contractantă trebuie să țină cont de situațiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, 
autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere și a acestei garanții pe la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie 
întocmită în scris și trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanție. în procesul pregătirii acestei Garanții, autoritatea 
contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrșitul penultimului paragraf: „Noi sîntem de 
acord cu o singură extindere a acestei Garanții pentru o perioadă ce nu depășește [șase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a 
autorității contractante pentru o astfel de extindere, și o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei 
garanții."


