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]
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Denumirea procedurii de achiziție ECHIPAMENT MILITAR (ÎMBRĂCĂMINTE SPECIALĂ ŞI ACCESORII), PENTRU NECESITĂŢILE ARMATEI
NAŢIONALE ÎN ANUL 2021
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S.R.L.”P
owers
Embroid
ery”

Ecuson pe mânecă Armata Națională la uniforma de
instrucție. Ecusonul pe mânecă (stângă) cu
dimensiunile de 70x90 mm: ecusonul reprezintă un scut
heraldic de tip rectangular cu vârful rotunjit, şnuruit în
culoare neagră, câmpul de culoare military-olive stema
Armatei Naționale brodată cu fir de culoare neagră.
Ecusonul este brodat 100%. Modelul ecusonului va
corespunde mostrei aprobate de către autoritatea
contractantă. Pe partea verso ecusonul este dublat cu
bandă textilă „Velcro”, partea rigidă cu cârlige, cu
rezistența de minim 10000 deschideri -închideri.
Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul
vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str.
Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții, pentru prezenta
poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la
termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de
livrare – pînă la 01.09.2021 .

Ecusonul pe mânecă (stângă) cu dimensiunile de 70x90
mm: ecusonul reprezintă un scut heraldic de tip
rectangular cu vârful rotunjit, şnuruit în culoare neagră,
câmpul de culoare military-olive stema Armatei
Naționale brodată cu fir de culoare neagră. Ecusonul este
brodat 100%. Modelul ecusonului va corespunde mostrei
aprobate de către autoritatea contractantă. Pe partea
verso ecusonul este dublat cu bandă textilă „Velcro”,
partea rigidă cu cârlige, cu rezistența de minim 10000
deschideri -închideri. Livrarea bunurilor se va efectua cu
transportul S.R.L.”Powers Embroidery” la Secția
echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun.
Chișinău. V-om prezenta mostra până la ora și data de
deschidere a ofertelor. Termen de livrare – conform
cerințelor autorității contractante.

Conform
cerințelor
autorității
contractante

S.R.L.”P
owers
Embroid
ery”

Ecuson pe mânecă „Drapel se stat al Republicii
Moldova”. Ecusonul de apartenență de stat: reprezintă
un ecuson dreptunghiular cu imaginea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova șnuruit în culoare aurie pe
perimetru, dimensiunile de 70x35 mm. Ecusonul este
brodat 100% în culorile Drapelului de stat. Modelul
ecusonului va corespunde mostrei aprobate de către
autoritatea contractantă. Pe partea verso ecusonul este
dublat cu bandă textilă „Velcro”, partea rigidă „cu
cârlige”, cu rezistența de minim 10000 deschideri închideri, de culoare kaki/olive. Livrarea bunurilor se

Ecusonul de apartenență de stat: reprezintă un ecuson
dreptunghiular cu imaginea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova șnuruit în culoare aurie pe perimetru,
dimensiunile de 70x35 mm. Ecusonul este brodat 100%
în culorile Drapelului de stat. Modelul ecusonului va
corespunde mostrei aprobate de către autoritatea
contractantă. Pe partea verso ecusonul este dublat cu
bandă textilă „Velcro”, partea rigidă „cu cârlige”, cu
rezistența de minim 10000 deschideri -închideri, de
culoare kaki/olive. Livrarea bunurilor se va efectua cu
transportul
S.R.L.”Powers Embroidery” la Secția

Conform
cerințelor
autorității
contractante
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Ecuson pe
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Naționale

Moldova
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Drapel de
Stat al
Republicii
Moldova

Moldova

va efectua cu transportul vânzătorului la Secția
echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun.
Chișinău. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor
prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul
limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare –
pînă la 01.09.2021 .

echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun.
Chișinău. V-om prezenta mostra până la ora și data de
deschidere a ofertelor. Termen de livrare – conform
cerințelor autorității contractante.
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“Moldova”

Ecuson pe
piept
“Moldova”

Moldova

S.R.L.”P
owers
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Ecuson pe piept „Moldova”. Ecuson de identitate
statală la uniforma de instrucție, reprezintă o bandă de
stofă de formă dreptunghiulară, purtând inscripția
„MOLDOVA”, care este brodată cu fir de culoare
neagră cu cu litere capitale. Ecusonul cu dimensiunile
140x25 mm. Pe partea verso ecusonul este dublat cu
bandă textilă „Velcro”, partea „cu cârlige”, cu
rezistența de minim 10000 deschideriînchideri, de
culoare kaki/olive. Livrarea bunurilor se va efectua cu
transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N.,
situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții,
pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs
de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.
Termen de livrare – pînă la 01.09.2021.

Ecuson de identitate statală la uniforma de instrucție,
reprezintă o bandă de stofă de formă dreptunghiulară,
purtând inscripția „MOLDOVA”, care este brodată cu fir
de culoare neagră cu cu litere capitale. Ecusonul cu
dimensiunile 140x25 mm. Pe partea verso ecusonul este
dublat cu bandă textilă „Velcro”, partea „cu cârlige”, cu
rezistența de minim 10000 deschideriînchideri, de culoare
kaki/olive. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul
S.R.L.”Powers Embroidery” la Secția echipament a A.N.,
situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. V-om prezenta
mostra până la ora și data de deschidere a ofertelor.
Termen de livrare – conform cerințelor autorității
contractante.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____Nani Ruslan__ În calitate de: __Director/Fondator_
Ofertantul: __S.R.L. ”Powers Embroidery”_ Adresa: __str. Alexandru Lăpușneanu 2A, or. Orhei
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