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Numărul procedurii de achiziție. ocds-b3wdp1-MD-1655271810362 din_15 iunie 2022
Obiectul achiziției: Servicii de odihnă în tabăra de vară (bilete în tabăra de vară)

Denumirea bunurilor/serviciilor

Denumirea
modelului
bunului/serviciului

Ţara de
origine

Producătorul

Specificarea tehnică deplină
solicitată de către autoritatea
contractantă

Specificarea tehnică deplină
propusă de către ofertant

Standarde
de
referinţă

1

2

3

4

5
1.facilități și condiții favorabile
pentru odihnă.
Se solicită următoarele condiţii:
Tabăra va asigura cel puţin două
schimburi consecutiv. Comodităţi:
odăi pentru 2-4 persoane, duş cu
apă caldă, veceu înterior, cantină
cu nu mai puţin de 100 / 300
locuri, bazin capital pentru copii
de vîrsta 7-15 ani, teatru de vară,
terenuri spotrive (de fotbal, volei,
baschet, tenis de masă). Să creeze
condiţii pentru desfăşurarea
activităţilor cu caracter cognitiv şi
distractiv (a odihnei pasive).
Organizarea jocurilor şi
competiţiilor sportive, întremarea
copiilor prin diferite metode,
excursii, dansuri, vizionarea

6
1.facilități și condiții favorabile
pentru odihnă.
Condiţii: Tabăra va asigura cel
puţin două schimburi consecutiv.
Comodităţi: odăi pentru 2-4
persoane, duş cu apă caldă, veceu
înterior, cantină cu nu mai puţin
de 100 / 300 locuri, bazin capital
pentru copii de vîrsta 7-15 ani,
teatru de vară, terenuri spotrive
(de fotbal, volei, baschet, tenis de
masă). Condiţii pentru
desfăşurarea activităţilor cu
caracter cognitiv şi distractiv (a
odihnei pasive). Organizarea
jocurilor şi competiţiilor
sportive, întremarea copiilor prin
diferite metode, excursii, dansuri,
vizionarea filmelor şi emisiunilor

7

Servicii de odihnă în tabăra de
vară (bilete în tabăra de vară)

RM

RM

Autohton

Conform
legislației
în vigoare
a RM :

filmelor şi emisiunilor TV
(varietatea serviciilor de odihnă şi
distracţie). Amplasarea taberei
într-un loc pitoresc (pădure / rîu /
lac)
2.cerinţele de personal
pedagogic și medical
- diploma de absolvire a studiilor
superioare, medii de specialitate in
domeniu
- sa aiba cel putin 3 ani experienta
profesionala
- confirmarea controlului medical
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TV (varietatea serviciilor de
odihnă şi distracţie). Amplasarea
taberei într-un loc pitoresc (râu )
2.cerinţele de personal
pedagogic și medical
- diploma de absolvire a studiilor
superioare, medii de specialitate
in domeniu
- sa aiba cel putin 3 ani
experienta profesionala
- confirmarea controlului medical

