
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-1571399417089          

Denumirea procedurii de achiziţie:    Echipament militar (materiale, textile şi articole conexe), pentru necesităţile Armatei Naţionale în anul 2019 

Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor  

Modelul 

articolului 

Ţara 

de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină solicitată de 

către autoritatea contractantă 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

Standarde de 

referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Bunuri       

 Lotul 1       

19231000-4 
Cearșaf din 

bumbac 
   

Cearşaful este confecţionat din ţesătură de bumbac 

100%. Dimensiunile 150 x 230 cm. Culoarea albă. 
Părţile laterale sunt părţile prelucrate din rulou, părţile 
longitudinale sunt tivite. Densitatea superficială 145 
±5gr/m². La livrare furnizorul prezintă raportul de 
încercări cu compoziţia şi densitatea superficială a 
cearşafurilor. Ofertanţii pentru prezenta poziţie vor 
prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul 
limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – 

pînă la 20.12.2019. 

 

 

 Lotul 2       

19231000-4 
Faţă de pernă de 

bumbac 
   

Faţa de pernă este confecţionată din ţesătură de 
bumbac 100%.. Dimensiunile confecţiei 60 x 50 cm. 
Culoarea albă. Densitatea superficială 145 ±5gr/m². La 
livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu 
compoziţia şi densitatea superficială a feței de pernă. 
Ofertanţii pentru prezenta poziţie vor prezenta mostrele 
în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere 
a ofertelor. Termen de livrare – pînă la 20.12.2019. 

 

 

 Lotul 3       

19231000-4 
Ştergar de 

bumbac 
   

Ştergarul este confecţionat din ţesătură gofrată din 
bumbac 100%. Dimensiunea 100 x 45 cm. Părţile 
laterale sunt prelucrate ca margine a ruloului, iar 
părţile longitudinale tivite. Densitatea superficială 240 
gr/m² ± 10 gr. La livrare furnizorul prezintă raportul de 
încercări cu compoziţia şi densitatea superficială a 
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ştergarelor. Ofertanţii pentru prezenta poziţie vor 

prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul 
limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – 
pînă la 20.12.2019. 

 Lotul 4       

19220000-4 

Plapumă de 

semilînă 150x205 

cm 

   

Plapuma trebuie să corespundă GOST 9382-2014. 
Compoziția: lînă – minim 50%, densitatea superficială 
– minim 700 gr/m2. Culoare albastru închis, verde 
închis sau kaki. Nu se admit desene sau diferite 
inscripții. La livrare furnizorul prezintă raportul de 
încercări cu compoziţia şi densitatea superficială a 

plapumei. Ofertanţii pentru prezenta poziţie vor 
prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul 
limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – 
pînă la 20.12.2019. 

 

GOST 9382-2014 

 Total loturi: 4       


