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-1570625412675
Denumirea procedurii de achiziţie: Licitație deschisă: Echipament militar (articole de încălţăminte), pentru necesităţile Armatei Naţionale în anul 2019
Cod CPV
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Specificarea tehnică deplină solicitată de
către autoritatea contractantă
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Bunuri
Lotul 1

Bocanci din piele
naturală de
18815100-6
culoare neagră cu
carîmbi înalţi

Bocancii sînt constituiţi din două ansambluri: superior şi
inferior. Ansamblul superior este format din două
subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală.
Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb,
vipuşcă, etichetă şi burduf. Înălţimea carîmbului este de
21±0,5 cm. Subansamblul intermediar este alcătuit din glenc,
bombeu şi ştaif rigid. Căptuşeala este executată din ţesătură în
regiunea bombeului, căputei, iar antiglisorul – din piele
naturală. Ansamblul inferior este format din trei
subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală.
Subansamblul exterior este alcătuit din talpă turnată cu toc,
intermediar – din glenc, bombeu şi ştaif rigid. Detaliile
ansamblului inferior subansamblului intermediar şi anume:
branţul să fie executate din piele naturală durabilă şi
rezistentă, semibranţul să fie executat din piele naturală,
poliuretan sau combinat. Acoperişul de branţ este din material
durabil, rezistent şi higroscopic. Talpa se îmbină prin lipire coasere cu fir din capron. Bocancii se închid cu ajutorul
copcilor şi şireturilor. Mărimile tipodimensionale vor fi
prezentate la semnarea contractului. Ofertanţii pentru
prezenta poziţie vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de
la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de
garanţie la exploatare în condiţii normale - minim 1 an
(operatorul economic, desemnat cîştigător, va prezenta
certificat de garanţie). La livrare se va prezenta raport de
încercare a materiei prime - emis de un organism recunoscut,
cum ar fi, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un
organism de certificare și inspecție care asigură respectarea
standardelor naționale/europene aplicabile
În raport vor fi reflectate caracteristicile elementelor de bază

Specificarea tehnică
deplină propusă de
către ofertant
7

Standarde de
referinţă
8

și anume: căputa, cărîmb, branț, antiglisorul, semibranț.
Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul
Vînzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str.
Pietrarilor 3, mun. Chişinău. Termen de livrare: Pînă la
20.12.2019.

Total loturi: 1

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

