
Specificaţii tehnice (F4.1) 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 2, 6, 8] 
 

Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1554273189048 

Denumirea procedurii de achiziţie:  Cererea ofertelor de preţuri:  Servicii de croitorie (confecţionare a chipiului din țesătură combinată cu desen camuflat cu 
cocardă brodată, scurtei călduroase din țesătură combinată cu desen camuflat), pentru necesităţile Armatei Naţionale în anul 2019 
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 Lotul 1       

98393000-4 

Servicii de 
confecţionare a 

”Chipiu din ţesătură 

combinată cu desen 

camuflat cu cocardă 
brodată” 

   

Chipiul este format din disc, calotă, bordură şi 
cozoroc. Discul are formă eliptică şi acoperă partea 
frontală, partea posterioară şi creştetul capului. Calota 
prevede o bordură în partea inferioară şi cîte 3 capse 
din cupru pe părţile laterale. Bordura reprezintă o fîşie 
îngustă, cu lăţimea de 3 cm, care înconjoară perimetrul 

capului. Calota este căptuşită cu ţesătură de bază. 
Cozorocul este format din material plastic de 2,5-3 mm 
acoperit cu ţesătură de bază, matlasată pe toată 
suprafaţa cu intervalul de 5 mm. Cocarda este brodată 
direct pe chipiu și are forma pajurei de pe emblema 
Armatei Naționale, cu dimensiunile de (l 65mm x h 
45mm). Chipiul va corespunde mostrei aprobate de 
către autoritatea contractantă. Ţesătura de bază este 

eliberată Prestatorului de către Beneficiar. Prestatorul 
concomitent cu livrarea ultimei partide va prezenta 
actul de croire si va restitui rămăşiţele întregi de stofă 
la depozitul beneficiarului. Termen de livrare:  
Pînă la 15.07.2019 – 700 unit; 
Pînă la 15.08.2019 – 700 unit. 

 

 

 Lotul 2       

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1554273189048


 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ 

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ 

 

98393000-4 

Servicii de 

confecţionare a 
”Scurtă călduroasă 

din ţesătură 

combinată cu desen 
camuflat” 

   

Scurta este constituită din partea din faţă, spate, 

mîneci, guler şi glugă. Partea din faţă este formată din 
două repere simetrice. Sistemul de închidere a acestor 
repere constituie un fermoar acoperit cu bordură, care 
se închide la un rînd de capse plasate în cinci niveluri. 
Pe partea superioară a părţii din faţă sînt aplicate două 
buzunare executate în tăietură cu clape puţin înclinate. 
Buzunarele se încheie cu capse. Pe centrul pieptului, la 
nivelul capselor 2 şi 3, este aplicat un suport pentru 

epolet. Partea din spate este formată dintr-un reper 
întreg. Mîneca este montată şi formată din partea 
anterioară şi posterioară. Gulerul este de tip ştei cu 
capetele răsfrînte. În partea posterioară a gulerului este 
prevăzut un buzunar pentru glugă care se încheie cu 
fermoar. Gluga este formată din două părţi simetrice 
din material impermeabil cu desen camuflat. Baza 
glugii este fixată prin cusătură în răscroiala gîtului. 

Terminaţia glugii este prelucrată cu tăietură închisă 
prin care trece un şiret pentru ajustarea acesteia. Scurta 
este prevăzută cu căptuşeală din ţesătură culoare 
neagră. Termoizolarea scurtei este prevazută din 
sintepon, compusă din următoarele părţi: partea din 
faţă, spate, mîneci şi guler cu ştei. Partea din spate este 
formată dintr-un reper.  Stofa de bază este eliberată 
Prestatorului de către Beneficiar. Concomitent cu 
livrarea ultimei partide Prestatorul prezintă Actul de 

croire şi livrează rămăşiţile întregi de stofă la depozitul 
Beneficiarului. Mărimile tipodimensionale ale 
scurtelor se vor prezenta Prestatorului după semnarea 
contractului. Termen de livrare: pînă la 01.10.2019 

 

 

 Total loturi: 2       


