
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA) 

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau 

ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, 

prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.  

 

1. Dispoziţii generale 

 

Nr. Rubrica 
Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului 

procedurii 

1.1. 
Autoritatea contractantă/Organizatorul 

procedurii, IDNO: 

Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu 

a Ministerului Apărării 1006601001229 

1.2. Obiectul achiziţiei: 
Aparate sportive pentru Complexul Sportiv al 

Armatei Naţionale 

1.3. Numărul  şi tipul procedurii de achiziţie: Conform SIA RSAP 

1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Licitaţie deschisă 

1.5. Codul CPV: 37400000-2 

1.6. 
Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici 

şi perioada bugetară: 
Ministerul Finanţelor 

1.7. Administratorul alocaţiilor bugetare: 
Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu 

a Ministerului Apărării 

1.8. Partenerul de dezvoltare (după caz): - 

1.9. Denumirea cumpărătorului, IDNO: 
Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu 

a Ministerului Apărării 

1.10. Destinatarul bunurilor, IDNO: 
Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu 

a Ministerului Apărării 

1.11. Limba de comunicare: De stat 

1.12. 

Locul/Modalitatea de transmitere a 

clarificărilor referitor la  documentaţia de 

atribuire 

Adresa: Prin SIA RSAP  

Tel: 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 

Fax: 022 25 20 49  

E-mail: vitalie.rohac@army.md  

Persoana de contact: ROHAC VITALIE 

1.13. 
Contract de achiziţie rezervat atelierelor 

protejate 
- 

1.14. Tipul contractului: Vânzare-cumpărare 

1.15. 
Condiţii speciale de care depinde 

îndeplinirea contractului(neobligatoriu): 
- 

 

 

2. Listă bunurilor şi specificaţii tehnice: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea bunurilor 

solicitate 

Unitate

a de 

măsură 

Cantit. 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată. Standarde de 

referinţă 

Valoarea 

estimată 

fără TVA 

1.  37400000-2 

Aparat pentru muşchii 

pieptului (fluture) 

(PECTORAL) 

Bucăţi 1 

Profesional  

Greutatea maximă de 

împingere nu mai mică de  

90kg.  

Diametrul cablului nu mai 

puţin de - 5mm,  

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an 

40270,00 



 

* 

   

2.  37400000-2 

Aparat pentru muşchii dorsali 

cu tracţiune verticală şi 

orizontală 

(LAT PULLDOWN) 

Bucăţi 1 

Profesional  

Greutatea maximă de 

tracţiune nu mai puţin de  

90kg.  

Diametrul cablului nu mai 

puţin de - 5mm. 

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an  

 

* 

 

37120,00 

3.  37400000-2 Aparat pentru muşchii triceps Bucăţi 1 

Profesional  

Greutatea maximă de 

tracţiune nu mai puţin de  

90kg.  

Diametrul cablului nu mai 

puţin de - 5mm. 

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an  

 

* 

 

37120,00 

4.  37400000-2 

Aparat pentru muşchii flexori 

ai coapsei (din culcat) (LEG 

CRUL) 

Bucăţi 1 

Profesional  

Greutatea maximă de flexie 

nu mai puţin de  90kg.  

Diametrul cablului nu mai 

puţin de - 5mm. 

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an  

 

* 

 

37577,00 

5.  37400000-2 

Aparat pentru muşchii 

extensor ai coapsei (LEG 

EXTENSION) 

Bucăţi 1 

Profesional  

Greutatea maximă de 

împingere nu mai puţin de  

90kg.  

37805,00 
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Diametrul cablului nu mai 

puţin de - 5mm. 

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an  

 

* 

 

6.  37400000-2 
Aparat presă picioare 450 

(LEG PRESS) 
Bucăţi 1 

Profesional  

Greutatea maximă pe bară de 

cel puţin 250kg. 

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Cu suporturi pentru greutăţi 

Garanţie minim 1 an 

 

* 

 

35255,00 

7.  37400000-2 
Aparat multifuncţional 

(KROSOVER) 
Bucăţi 1 

Profesional  

Înălţime aparatului nu mai 

puţin de - 2000 (mm) 

Masa greutăţilor nu mai mică 

de – 2x105 kg 

Diametrul cablului nu mai 

puţin de - 5mm. 

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an 

 

* 

 

59323,00 

8.  37400000-2 

Aparat pentru muşchii 

gambelor  

(ROTARY CALF) 

Bucăţi 1 

Profesional  

Greutatea maximă de 

împingere nu mai puţin de  

90kg.  

Diametrul cablului nu mai 

puţin de - 5mm. 

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an 

 

* 

 

40000,00 



9.  37400000-2 
Aparatul SMITH 

(SMITH MACHINE ) 
Bucăţi 1 

Profesional  

Greutatea maximă pe bară de 

cel puţin 250kg. 

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Cu suporturi pentru greutăţi 

Garanţie minim 1 an  

 

* 

 

19650,00 

10.  37400000-2 

Aparat complex cu bară fixă, 

paralele şi abdomen 

(PULLUP/DIP/ABDO- 

MINAL COMBO) 

Bucăţi 1 

Profesional  

Greutatea maximă pe bară de 

cel puţin 150kg. 

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an 

 

* 

 

8806,00 

11.  37400000-2 

Aparat pentru muşchii 

abdominali (tors-rotire) 

(TORSO-ROTAŢION) 

Bucăţi 1 

Profesional  

Greutatea de rotire cel puţin 

70-100 kg.  

Diametrul cablului nu mai 

puţin de - 5mm. 

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an  

 

* 

 

43235,00 

12.  37400000-2 

Aparat pentru muşchii 

abdominali  (ABDOMINAL 

MACHNE) 

Bucăţi 2 

Profesional  

Greutatea maximă de 

împingere nu mai puţin de  

90kg.  

Diametrul cablului nu mai 

puţin de - 5mm. 

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an 

 

* 

 

79060,00 



13.  37400000-2 
Aparat pentru muşchii deltoizi 

(SHOULDER PRESS) 
Bucăţi 2 

Profesional  

Greutatea maximă de 

tracţiune nu mai puţin de 

105kg.  

Diametrul cablului nu mai 

puţin de - 5mm. 

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an 

 

* 

 

98580,00 

14.  37400000-2 
Bancă „Scott” 

(SCOTT BENCH) 
Bucăţi 1 

Profesională  

Greutatea maximă de suport 

de cel puţin 70kg. 

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an 

 

* 

 

3565,00 

15.  37400000-2 

Bancă înclinată pentru 

muşchii lungi ai spatelui 

(BACK EXTENSION) 

Bucăţi 1 

Profesională  

Reglabilă şi cu fixare a 

picioarelor  

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an 

 

* 

 

8265,00 

16.  37400000-2 
Bancă cu suport pentru halteră 

(FLAT BENCH) 
Bucăţi 1 

Profesională  

Orizontală  

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an 

 

* 

 

8295,00 

17.  37400000-2 
Ramă pentru genuflexiuni 

(SQAT FRAME) 
Bucăţi 1 

Profesional  

Greutatea maximă pe bară de 

cel puţin 250kg. 

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an 

 

8450,00 



* 

 

18.  37400000-2 

Bancă cu suport pentru halteră 

universală 

(INCLINE BENCH) 

Bucăţi 1 

Profesională 

Cu reglarea unghiurilor de 

inclinare a băncii  

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an  

 

* 

 

9265,00 

19.  37400000-2 
Bancă reglabilă 

ADJUSTABLE BENCH) 
Bucăţi 2 

Profesională 

Reglabilă 

Cu modificarea unghiurilor 

de înclinare 

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm 

Garanţie minim 1 an 

 

* 

 

9576,00 

20.  37400000-2 
Stativ pentru greutăţi halteră 

(PLATE TREE) 
Bucăţi 1 

Profesional  

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm. 

Pentru cel puţin 300 kg  

Garanţie minim 1 an 

 

* 

 

5560,00 

21.  37400000-2 
Stativ pentru gantere  

(DUMBBELL RACK) 
Bucăţi 1 

Profesional  

Ramă de oţel cu grosime nu 

mai puţin de - 4mm. 

Pentru 10 perechi de gantere  

Garanţie minim 1 an  

 

* 

 

4135,00 

22.  37400000-2 Tatami judo set 1 

Profesional  

Pentru competiţii judo  

Grosimea  minim 40mm. 

125000,00 



Dimensiuni de 12x12m  

Garanţie minim 1 an  

* 

 

23.  37400000-2 

Haltere şi greutăţi    49890,00 

Bară pentru halteră Bucăţi 3 

Profesională  

Greutate– 20 kg 

Lungime cel puţin 200 cm 

Lungime bară interior nu mai 

mică de – 98 cm 

Diametru suport discuri – 50 

mm 

Diametru bară– 28 mm 

Rezistenţa barei minim 250 

kg. 

Garanţie minim 1 an  

 

* 

 

 

Cleme barele pentru haltere Bucăţi 8 

Cu fixare arcuită 

Diametru 50 mm 

 

* 

 

 

Bară W curbată  Bucăţi 1 

Profesională  

Lungime 120 cm 

Diametru – 50 mm 

Greutate – 8 kg 

Forma – W 

Diametru bară – 28 mm 

Garanţie minim 1 an 

 

* 

 

 

Gantere - 5kg. Bucăţi 2  

Profesionale  

Diametru bară – 28 mm 

Lungime bară – 35 cm 

Cu înveliş de cauciuc        

Garanţie minim 1 an 

 

* 

 

 

Gantere - 7,5kg. Bucăţi 2  

Profesionale  

Diametru bară – 28 mm 

Lungime bară – 35 cm 

Cu înveliş de cauciuc       

 Garanţie minim 1 an 

* 
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Gantere - 10kg. Bucăţi 2  

Profesionale  

Diametru bară – 28 mm 

Lungime bară – 35 cm 

Cu înveliş de cauciuc        

Garanţie minim 1 an 

* 

 

 

Gantere - 12,5kg. Bucăţi 2  

Profesionale  

Diametru bară – 28 mm 

Lungime bară – 35 cm 

Cu înveliş de cauciuc       

Garanţie minim 1 an 

* 

 

 

Gantere - 15kg. Bucăţi 2  

Profesionale  

Diametru bară – 28 mm 

Lungime bară – 35 cm 

Cu înveliş de cauciuc        

Garanţie minim 1  an 

* 

 

 

Gantere - 17,5kg. Bucăţi 2  

Profesionale  

Diametru bară – 28 mm 

Lungime bară – 35 cm 

Cu înveliş de cauciuc        

Garanţie minim 1 an 

* 

 

 

Gantere - 20kg. Bucăţi 2  

Profesionale  

Diametru bară – 28 mm 

Lungime bară – 35 cm 

Cu înveliş de cauciuc        

Garanţie minim 1 an 

* 

 

 

Gantere - 22,5kg. Bucăţi 2  

Profesionale  

Diametru bară – 28 mm 

Lungime bară – 35 cm 

Cu înveliş de cauciuc        

Garanţie minim 1 an 

* 

 

 

Gantere - 25kg. Bucăţi 2  

Profesionale  

Diametru bară – 28 mm 

Lungime bară – 35 cm 

Cu înveliş de cauciuc        

Garanţie minim 1 an 

* 
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Gantere - 27,5kg. Bucăţi 2  

Profesionale  

Diametru bară – 28 mm 

Lungime bară – 35 cm 

Cu înveliş de cauciuc        

Garanţie minim 1 an 

* 

 

 

Gantere - 30kg. Bucăţi 2  

Profesionale  

Diametru bară – 28 mm 

Lungime bară – 35 cm 

Cu înveliş de cauciuc        

Garanţie minim 1 an 

* 

 

 

Greutăţi pentru halteră 25 kg. Bucăţi 4  

Diametru gaură– 50 mm  

Cu înveliş de cauciuc 

Garanţie minim 1 an  

* 

 

 

Greutăţi pentru halteră 20 kg. Bucăţi 6  

Diametru gaură– 50 mm  

Cu înveliş de cauciuc 

Garanţie minim 1 an 

* 

 

 

Greutăţi pentru halteră 15 kg. Bucăţi 6  

Diametru gaură– 50 mm  

Cu înveliş de cauciuc 

Garanţie minim 1 an    

* 

 

 

Greutăţi pentru halteră 10 kg. Bucăţi 6  

Diametru gaură– 50 mm  

Cu înveliş de cauciuc 

Garanţie minim 1 an 

* 

 

 

Greutăţi pentru halteră 5 kg. Bucăţi 8  

Diametru gaură– 50 mm  

Cu înveliş de cauciuc 

Garanţie minim 1 an  

* 

 

 

Greutăţi pentru halteră 2,5 kg. Bucăţi 6  

Diametru gaură– 50 mm  

Cu înveliş de cauciuc   

Garanţie minim 1 an 

* 

 

 

Greutăţi pentru halteră 1,5kg. Bucăţi 4  

Diametru gaură– 50 mm  

Cu înveliş de cauciuc  

Garanţie minim 1  an 
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* 

 

24.  37400000-2 

Ciocan pentru crossfit     6000,00 

Ciocan pentru crossfit 6-8 kg Bucăţi 3 
Material - oţel  

Greutate de 6-8 kg 
 

Ciocan pentru crossfit 10-12 

kg 
Bucăţi 3 

Material - oţel  

Greutate de 10-12 kg 
 

25.  37400000-2 Funie (frînghie crossfit)  Bucăţi 6 

Lungime 12 - 15m 

Material: poliester, nailon 

Diametru 3.8 cm  

Mânere din cauciuc, PVC sau 

piele artificială 

13750,00 

26.  37400000-2 

Sac pentru crossfit    5200,00 

Sac pentru crossfit 20 kg Bucăţi 3 

Din poliester sau alt material 

rezistent 

Greutate 20 kg 

Cu 4-5 mânere pentru 

apucare/transportare 

 

Sac pentru crossfit 15 kg Bucăţi 3 

Din poliester sau alt material 

rezistent 

Greutate 15 kg 

Cu 4-5 mânere pentru 

apucare/transportare 

 

27.  37400000-2 
Bandă fitness elastică de 

cauciuc 
Bucăţi 20 

Lungime 100-110 cm 

Lăţime 30-32mm  

Elasticitate - medium 

 Rezistent la 18 kg 

5334,00 

Total fără TVA 836086,00 

Total cu TVA – 1003303,00 lei  

*  Imagine – simbol 
 

3. Pregătirea ofertelor 

 

3.1. Oferte alternative: Nu vor fi acceptate 

3.2. Garanţia pentru ofertă: 

a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă 

comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – 

Formulare pentru depunerea ofertei 

sau 

b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii 

contractante, conform următoarelor date bancare: 

Beneficiarul plăţii: AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI 

ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI 

APĂRĂRII 

Denumirea Băncii: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat 

Codul fiscal: 1006601001229 

IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA 

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă” 

Termenul de valabilitate a garanţiei sa fie exact ca si termenul de 

valabilitate a ofertei. 

3.3. 
Garanţia pentru ofertă va fi 

în valoare de:  
1% din valoarea ofertei fără TVA. 

3.4. 

Ediţia aplicabilă a 

Incoterms şi termenii 

comerciali acceptaţi vor fi: 

Nu se aplică 

3.5. Termenul de livrare: Pînă la 15.12.2019 



3.6. Locul livrării bunurilor: 
Livrarea se va efectua la adresa: or. Chişinău, str. Pietrarilor 3, 

Batalionul de gardă.  

3.7. 
Metoda şi condiţiile de plată 

vor fi:  

Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare. 

Prin virament, in termen de 30 de zile bancare după prezentarea 

facturii fiscale 

3.8. 
Perioada valabilităţii ofertei 

va fi de: 
30 zile 

3.9. Ofertele în valută străină: Nu se acceptă 

4. Depunerea şi deschiderea ofertelor 

4.1 
Locul/Modalitatea de  depunerea 

ofertelor, este: 

Ofertele vor fi prezentate in forma electronica prin SIA 

„RSAP” 

4.2. 
Termenul limită de depunere a 

ofertelor este:  
Data: conform platformei SIA”RSAP” 

4.3. 

Persoanele autorizate să asiste la 

deschiderea ofertelor (cu excepţia 

cazului când ofertele au fost depuse 

prin SIA “RSAP”). 

Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe 

la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului când ofertele 

au fost depuse prin SIA “RSAP” 

5. Evaluarea şi compararea ofertelor 

5.1. 

Preţurile ofertelor depuse în diferite valute 

vor fi convertite în:  
lei MD 

Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:   

Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:   

5.2. Modalitatea de efectuare a evaluării: 

Preţul cel mai scăzut fără TVA, pentru fiecare lot în 

parte. 

Pentru ofertele cu acelaşi preţ, suplimentar se va 

utiliza criteriu de selecţie conform capacităţii 

economice şi financiare. 

5.3. Factorii de evaluarea vor fi următorii:  

6. Adjudecarea contractului 

6.1. 

Criteriul de evaluare aplicat 

pentru adjudecarea contractului 

va fi: 

Preţul cel mai scăzut fără TVA, pentru fiecare lot şi 

prezentarea documentelor obligatorii solicitate (art. 20, alin. 8, 

Legea nr. 131 din 03.07.2015). 

6.2. 

Suma Garanţiei de bună execuţie 

(se stabileşte procentual din 

preţul contractului adjudecat): 

5% din valoarea contractului, inclusiv TVA. 

6.3. 
Garanţia de bună execuţie a 

contractului: 

a) Garanţia de buna execuţie (emisă de o bancă comercială) 

conform formularului F3.3 sau 

b) Garanţia de buna execuţie prin transfer la contul autorităţii 

contractante, conform următoarelor date bancare: 

Beneficiarul plăţii: AGENŢIA ASIGURARE RESURSE ŞI 

ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI 

APĂRĂRII 

Denumirea Băncii: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de 

Stat 

Codul fiscal: 1006601001229 

IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA 

cu nota “Pentru garanţia de bună execuţie  a contractului” 

6.4. 

Forma de organizare juridică pe 

care trebuie să o ia asocierea 

grupului de operatori economici 

Nu se cere 



cărora li s-a atribuit contractul 

6.5. 

Numărul maxim de zile pentru 

semnarea şi prezentarea 

contractului către autoritatea 

contractantă, de la remiterea 

acestuia spre semnare: 

3 zile lucrătoare 

 

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul 

Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR 

PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de 

date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________ 

 


		2019-09-23T10:12:33+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




