
 

 
 

                  
 

 CEREREA OFERTEI DE PREȚURI 

 
Achizitor: S.A. “Moldtelecom”, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun. Chișinău.  

  
- Obiectul Achiziției:  
Echipament de protecție pentru lucrări la înălțime, conform specificației din Anexa nr.1.  

  
1. Prezentarea ofertelor  trebuie să conţină şi să confirme următoarea informaţie:  
-     Costul (MLD), incl. TVA p/u unitate;  
- Modalitatea de plată 45 zile după livrarea mărfii la depozitul S.A. „Moldtelecom” ; 
- Termenul de livrare a mărfii; 
- Condiția de livrare – Vînzătorul va asigură transportarea mărfii la depozitul S.A. 

„Moldtelecom” (mun. Chisinau, str. M.Dragan, 23, bd. Șt cel Mare, 10).  
- Cheltuielile de transport vor fi suportate de către Vînzător. 
2. Ofertele  vor fi prezentate în plic sigilat  la adresa:  

RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care 
se indicat denumirea și obiectul concursului, denumirea și adresa ofertantului. 
Prezentarea ofertei comerciale până la data de 13.01.2023, ora 12.00.               

              Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor Lilia Izvoreanu, mob.:067467517.  
După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor, acestea nu v-or fi acceptate.  
Deschiderea ofertelor va avea loc în incinta S.A. „Moldtelecom”  
(or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10) la data de 13.01.2023, ora 14.00.  

3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul de 
achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente: 

a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA; 

b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice; 

c) Raportul financiar-copie pentru ultima perioadă, confirmată prin semnătura şi ștampila 
ofertantului; 

d) Informaţia despre ofertant care va conţine minim date generale, informaţie 
privind obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul 
propriu), principala piaţă de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea 
personalului. 

e)  Declarație pe propria răspundere: 

1. Prin prezenta Declarație confirm că compania _________________S.R.L. 
(S.A.): 



 

 - Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate, 
patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată. 

Note: 

_____________________________ 
semnătura 

  -  Nu are datorii cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare. 

Note: 

_____________________________ 
semnătura 
 

- S.R.L. ”___________________”,  persoanele de conducere ale companiei, pe 
parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de 
corupere. 

Note: 

_____________________________ 
semnătura 

- Nu au fost aplicate sancţiuni administrative sau penale, pe parcursul 
ultimilor 3 ani, faţă de S.R.L. ”___________________”, persoanele de conducere 
ale companiei în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date 
eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. 

 

Note: 

_____________________________ 
Semnătura 
 
 

Beneficiarul efectiv (final) al companiei este___________________________. 

Administrator __________________ 

Data__________________________ 

 

f) Certificat privitor lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;  
    

 h) Lista beneficiarilor în adresa cărora a fost livrata marfa solicitata.  



 

 

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: 

      Radu Gaidău  – mob: 068007005  

 

Anexa nr.1 

 
Nr. 
d/o 
                      

Specificația echipamentului 
 

 
 UM 

 
Total 

Cantitatea 
 

Mărimea 
M/L XL XXL 

1 System de siguranță  buc 26 18 7 1 

2 Blocator Cabloc Vento buc 26    

3 Blocator de cadere (mobila) frina de 
siguranță 

buc 28    

4 Blocator-jumar Ascension buc 29    

5 Pedala de ridicare Footer Singing Rock buc 29    

6 Declantare cu auto-blocare buc 29    

7 Carabiniera  buc  130    

8 Frîngjie Static Singing Rock m 1400    

9 Frîngjie semi-Static m 600    

10 Sac p-u transportarea accesoriilor de 
alpinism 

buc 27    

11 Casca Alpin Worker buc 26    

12 Manusi cusute EPOPS FH buc 34    

13 Absorbitor de energie (двойной 
страховочный строп с карабинами) 

buc 37    

14 SR Sling 60 buc 12    

15 Петля  SR Sling  120 buc 12    

 

 

                                                                                   

 

 

 

 



 

Carateristici tehnice pentru complect minim de echipamente pentru alpinism 
industrial. 

 

1. System de siguranta  bazat obligatoriu  pe 5 puncte de cuplare 

 

Specificaţii tehnice necesare: 

• Certificare - EN 358; EN 361; EN 813; EN 1497; CE 1019 

 

2. Blocator Cabloc Vento 

                       

Specificaţii tehnice necesare: 

• Certificari EN 353-1 



 

 

3.  Blocator de cadere (mobil), frina de siguranta 

                            

Specificaţii tehnice necesare: 

• Certificat conform EN353-2, CE EN 12841 tip B, EAC 
 
 
4. Blocator - jumar Ascension 

                                           

Specificaţii tehnice necesare: 

• Sa fie disponibil in doua variante: pentru mana stanga sau dreapta 
• compatibil cu coarda: intre 8 și 13 mm 
• certificari: CE EN 567, CE EN 12841 tip B, EAC, NFPA 1983 - utilizare tehnica 

 
 

 

5. Pedala de ridicare Footer Singing Rock 



 

                                              

Specificaţii tehnice necesare: 

• chinga de sub talpa piciorului sa fie rezistentă la abraziune și ușor rigidă, pentru a 
putea introduce mai ușor piciorul în aceasta 

• elasticul sa stabilizeze piciorul în pedală. Aceasta sa fie reglabilă pe înălțime, astfel 
încât sa funcționeaze cu orice tip de încălțăminte  

• catarama DoubleBack sa regleze rapid și ușor lungimea pedalei de picior  
• In set cu carabin 

 

6. Declantare cu auto-blocare SIR Singing Rock 

                              
Specificaţii tehnice necesare: 

• Sa fie instalare ușoară și intuitivă,  
• capătul de lucru al corzii, sa cupleaze și sa blocheaze coarda 
• prin tragerea pârghiei, cama sa elibereaze treptat coarda 



 

• sa si fără mecanisme ascunse, pentru posibilitatea inspecției ușoare 
• EN 12841-C: încărcare maxima 225 kg,  
• EN 341-A: interval de încărcare 30-180 kg (distanta maxima de coborâre 190 

m) 

• EN 795-B:  

7. Carabiniera  

         

 
Specificaţii tehnice necesare: 

• Standard de conformitate: EN 362 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Fringhie semi-Static  

 

 

                                 
Specificaţii tehnice necesare: 

• Sa se poata folosi la ridicat materiale grele 
• Sa fie rezistenta pentru diametrul de 10mm 
• Sa fie usor de folosit, sa nu uzeze agresiv coboratoarele 
• elongatie (50-150 kg):  3.4% 
• rezistenta: 32 kN 
• certificari: CE 1019, EN 1891 

 

9. Sac p-u transportarea accesoriilor de alpinism 

                    
Specificaţii tehnice necesare: 

• Sa depoziteze sculele in timpul lucrului la inaltime 
• material: poliester 

 

10. Casca Alpin Worker 



 

                                                   
Specificaţii tehnice necesare: 

 

• invelisul protector din exterior sa fie rezistent la impact si la zgarieturi 
• sa fie rezistenta impactului frontal, lateral si din spate, 
• sa posede acoperire buna a capului, mai jos in partea din spate, pentru protectie 

sporita 
• sa fie stabila si confortabila pe cap 
• Cerinte conform standardului EN 397 

 

11. Absorbitor de energie 

                                    
Specificaţii tehnice necesare: 

 

• certificare (Certificari): CE EN 355 when used with EN 362, EAC connector 
 

12. SR Sling 60 



 

                                                
Specificaţii tehnice necesare: 

• sa fie rezistentă la abraziune și ușor rigidă 
• material(e): nailon, oțel 
• Conform certicatelor CE 1019, EN 566  

 
 

13. SR Sling 120 

                                                
Specificaţii tehnice necesare: 

 

• sa fie rezistentă la abraziune și ușor rigidă 
• material(e): nailon, oțel 
• Conform certicatelor CE 1019, EN 566  

 
14. Manusi cusute EPOPS FH 

                                                 

Specificaţii tehnice necesare: 

 



 

• sa fie realizate din piele de inalta calitate pentru echilibrul perfect intre durabilitate si 
dexteritate 

• doua straturi de piele in zonele de uzura crescuta: buricele degetelor, palma, intre 
degetul mare si aratator.. 

• spatele realizat din nailon respirabil si elastic ofera ventilatie in mod eficient 
• orificiu ce permite atasarea manusilor de ham 
• material: piele, nailon elastic 
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