FORMULARUL B. OFERTA FINANCIARĂ
B1. DETALII PRIVIND PREGĂTIREA OFERTEI FINANCIARE
Ofertantul trebuie să pregătească oferta Financiară urmând formatul de mai jos și să o transmită într-un email separat de oferta tehnică, așa cum este indicat în Instrucțiunile pentru ofertanți. Orice informație
financiară furnizată în propunerea tehnică poate duce la descalificarea ofertantului.
Asigurați-vă că propunerea financiară este protejată prin parolă. Parola nu va fi dezvăluită decât dacă este
cerută în scris de către Asociația Surzilor din Republica Moldova.

COSTURI
Oferta financiară ar trebui să se alinieze cerințelor din Termenii de referință și ofertei tehnice a ofertantului,
și va include toate cheltuielile legate de îndeplinirea sarcinilor indicate în Termenii de referință.

TAXE
Toate sumele menționate în oferta financiară sunt considerate sume totale. Oferta nu este obiectul impunerii
cu TVA pentru serviciile prestate. Toate bunurile, lucrările și serviciile furnizate și plătite din fondurile primite
de Asociația Surzilor din Republica Moldova în temeiul Contractului de grant Nr. G15150 din 26.10.2021), din
sursele Uniunii Europene, co-finanțat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone
Moldova și Asociația Obștească Institutum Virtutes Civilis., vor fi scutite de impozitul pe venit, taxele vamale,
precum și aplicată scutirea de TVA cu drept de deducere, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.246 din
08.04.2021.

ERORI ÎN OFERTELE FINANCIARE
Pentru ofertele financiare care au fost deschise, Asociația Surzilor din Republica Moldova verifică și
corectează erorile aritmetice după urmează:
1. în cazul în care există o discrepanță între prețul unitar și totalul articolului de linie care se obține prin
înmulțirea prețului unitar cu cantitatea, prețul unitar prevalează, iar totalul articolului pe linie se
corectează
2. în cazul în care există o eroare într-un total corespunzătoare adăugării sau scăderii sub totalurilor, sub
totalurile prevalează, iar totalul se corectează.
În cazul în care ofertantul nu acceptă corectarea erorilor făcute de Asociația Surzilor din Republica Moldova,
propunerea va fi respinsă.

B2. FORMATUL OFERTEI FINANCIARE
Ofertant:

[A se completa de către ofertant]

Referință CDO:

2022.DEAF.UE.01

Data:

Selectare dată

Selectarea unei companii IT care va elabora aplicația mobilă „Deaf
Info Center”
Prin prezenta, ne propunem să prestăm serviciile în conformitate cu cererea dumneavoastră de oferte
nr.2022.DEAF.UE.02 și propunerea noastră. Prezentăm propunerea, care include oferta tehnică și oferta
financiară, expediată în dosare separate și e-mailuri separate.
Declarăm că toate informațiile în prezenta propunere sunt adevărate și acceptăm că orice interpretare
greșită sau denaturare conținută în prezenta propunere poate duce la descalificarea noastră.
Serviciile vor fi prestate în conformitate cu documentele de licitație și în conformitate cu Termenii de
referință.
Moneda ofertei: EUR
Tabel: Oferta financiară
Servicii/produse/livrabile

Suma totală
(scutit TVA)

Elaborarea aplicației mobile „Deaf Info Center”, care va funcționa pe bază
Android / IOS pentru smartphone și tablete, și care va interconecta în baza
apelurilor video, pe de o parte, operatori, interpreți autorizați în limbajul
semnelor (1) și, pe de altă parte, persoane cu deficiențe de auz (2), instituții
/ autorități care interacționează cu o persoană cu deficiență de auz (3).

Subsemnatul certifică că este autorizat în mod corespunzător să semneze prezenta propunere și se angajează
să o execute în cazul în care Asociația Surzilor din Republica Moldova acceptă această propunere.
Înțelegem și recunoaștem că nu sunteți obligați să acceptați nicio propunere pe care o primiți.

Nume: ________________________________________

Data, semnătura și ștampila: ________________________________________

