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GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE

[Banm comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu 
antet, in conformitate cu instrucţiunile de mai jos.]

Data:
Numărul şi denumirea licitaţiei:
Oficiul Băncii: [introduceţi numele complet al garantului] 
Beneficiar: [introduceţi numele complet al autorităţii contractante]
GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE nr.
По\ [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi 

numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de
achiziţie publică de livrare/prestare____________________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile şi
ser^,,cide] conform invitaţiei la licitaţia nr. din_______________ . 201_ [umărul şi data licitam
(numit in continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie 
in conformitate cu prevederile documentelor de licitaţie.

în urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim 
orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele’) în cifre şi cuvinte] la primirea primei 
cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe 
obligaţii conform Contractului, fară discuţii sau clarificări şi fară necesitatea de a demonstra sau 
arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de 
[introduceţi^ luna] [introduceţi anul]^ şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie 
recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului]

în Condiţiile speciale ale contractului (CSC) şi denominate, după cum este specificat 
m CSC in valuta(ele) Contractului sau intr-o valută liber convertibilă acceptabilă pentru autoritatea contractantă

f situaţiile cînd, în căzui unei extinderi a perioadei de executare a Contractului
ZTmă în f Г ® ° ^ aceste/ garanta de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie

T f ^ expirarea datei stabilite în garanţie. în procesul pregătirii acestei Garanţii,
autoritatea contractaiita ar putea lua in considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf: 
„Noi smterri de acord cu o singura^ extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an] ca 
răspuns al cerem m scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată
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Anexa nr. 3

SPECIFICAŢIE Nr.2
(Specificaţiile tehnice a echipamentului medical licitat-Beneficiari IMSP)

Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor 
şi/sau a serviciilor

Modelul
articolului

Bunuri:

33100000-1 Masca de examinare 
simpla C2900

Ţara
de

origine

Produ
cătorul

China Carestone

Specificarea tehnică deplină 
solicitată de către autoritatea 

contractantă

1.Material; polipropilenă - 
neţesut, trei straturi, trei pliuri
2.Hipoalergica
3.Fixare cu de elastic
4.Culoare; alb, albastru (bleu) sau 
verde
5.Să permită respiraţia fără efort 
6.Protecţie împotriva contaminării 
V.Adaptabilă la forma feţei, cu 
benzi fixatoare, din plastic, pentru 
nas

Specificarea tehnică deplină 
propusă de către ofertant / 

Termenele de garanţie 
[valabilitate, după caz]

8

1 .Material: polipropilenă - neţesut, 
trei straturi, trei pliuri
2.Hipoalergica
3.Fixare cu de elastic
4.Culoare: alb, albastru (bleu) sau 
verde
5.Să permită respiraţia tară efort 
6.Protecţie împotriva contaminării 
V.Adaptabilă la forma feţei, cu benzi 
fixatoare, din plastic, pentru nas

V?

Certificate 
de calitate

/
Standarde

de
referinţă

CE,ISO
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