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Specificaţii tehnice (F4.1)  
 
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] 

Numărul procedurii de achiziție: din 25.10.2019 
Denumirea  procedurii de achiziție:CVM pentru Medalii de aur, argint și bronz pentru evenimente naționale și internaționale; Cupe, trofee și articole din sticlă pentru 
evenimente naționale și internaționale 

Cod CPV Denumirea bunurilor 
Specificarea tehnică deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 
Specificarea tehnică deplină propusă de 

către ofertant 
Standarde de 

referinţă 

1 2 3 4 5 
 Bunuri    
 Lotul nr. 1:  Medalii de aur, argint și bronz pentru evenimente naționale și internaționale 
18512200-3 1.1. Medalii de aur 

cu aplicarea LOGO-
lui, cu panglică 
tricoloră 

Materie primă – metal,  
Acoperire aurie, 
Grosime 2.5 mm, diametru 60 mm 
Aplicarea LOGO-lui pe adeziv metalic 50 mm conform 
machetei prezentate de AGEPI 
Panglica tricolor – lățimea – 1 cm, lungimea – 40 cm, cu 
inel de agățat metalic auriu 

 Standard național 

18512200-3 1.2. Medalii de 
argint cu aplicarea 
LOGO-lui, cu 
panglică tricoloră 

Materie primă – metal,  
Acoperire argintie, 
Grosime 2.5 mm, diametru 60 mm 
Aplicarea LOGO-lui pe adeziv metalic 50 mm conform 
machetei prezentate de AGEPI 
Panglica tricolor – lățimea – 1 cm, lungimea – 40 cm,  cu 
inel de agățat metalic auriu 

 Standard național 

18512200-3 1.3. Medalii de 
bronz cu aplicarea 
LOGO-lui, cu 
panglică tricoloră 

Materie primă – metal,  
Acoperire bronz, 
Grosime 2.5 mm, diametru 60 mm 
Aplicarea LOGO-lui pe adeziv metalic 50 mm conform 
machetei prezentate de AGEPI 
Panglica tricolor – lățimea – 1 cm, lungimea – 40 cm,  cu 
inel de agățat metalic auriu 

 Standard național 

 Lotul nr. 2.  Cupe, trofee și articole din sticlă pentru evenimente naționale și internaționale 
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39298000-7 2.1. Trofeu din sticlă 
cu gravarea inscripției, 
mărimile 155*55*230 
mm 

Trofeu din sticlă, mărimile 155*55*230 mm, cu gravarea 
inscripțiilor conform textelor prezentate de AGEPI  

 Standard național 

39298000-7 2.2. Trofeu din sticlă 
cu gravarea inscripție, 
mărimile 180*55*195 
mm 

Trofeu din sticlă, mărimile 180*55*195 mm, cu gravarea 
inscripției conform textului prezentat de AGEPI 

 

 Standard național 

39298000-7 2.3. Trofeu din sticlă 
cu gravarea inscripției,  
mărimile 150*55*162 
mm 

Trofeu din sticlă, mărimile 150*55*162 mm, cu gravarea 
inscripțiilor conform textelor prezentate de AGEPI (16 
inscripții diferite) 

 

 Standard național 
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Specificații de preț (F4.2)  

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] 
Numărul procedurii de achiziție: din  25.10.2019 
Denumirea procedurii de achiziție: CVM pentru Medalii de aur, argint și bronz pentru evenimente naționale și internaționale; Cupe, trofee și articole din 
sticlă pentru evenimente naționale și internaționale 
 

Cod CPV 
Denumirea 

bunurilor/serviciilor 
Unitatea 

de măsură 
Canti-
tatea 

Preţ unitar 
(fără TVA) 

Preţ unitar 
(cu TVA) 

Suma 
fără 
TVA 

Suma 
cu TVA 

Termenul de 
Livrare/prestare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
18512200-3 1.1. Medalii de aur cu 

aplicarea LOGO-lui, cu 
panglică tricoloră 

buc. 140     
în termen de 10 zile calendaristice din 
data intrării în vigoare a contractului, 
dar nu mai târziu de 15.11.2019 

18512200-3 1.2. Medalii de argint cu  
aplicarea LOGO-lui, cu 
panglică tricoloră 

buc. 80     
în termen de 10 zile calendaristice din 
data intrării în vigoare a contractului, 
dar nu mai târziu de 15.11.2019 

18512200-3 1.3. Medalii de bronz  cu  
aplicarea LOGO-lui, cu 
panglică tricoloră 

buc. 80     
în termen de 10 zile calendaristice din 
data intrării în vigoare a contractului, 
dar nu mai târziu de 15.11.2019 

 

39298000-7 2.1. Trofeu din sticlă cu 
gravarea inscripției, 
mărimile 155*55*230 mm 

buc. 1     
în termen de 10 zile calendaristice din 
data intrării în vigoare a contractului, 
dar nu mai târziu de 15.11.2019 

39298000-7 2.2. Trofeu din sticlă cu 
gravarea inscripție,i 
mărimile 180*55*195 mm 

buc. 1     
în termen de 10 zile calendaristice din 
data intrării în vigoare a contractului, 
dar nu mai târziu de 15.11.2019 

39298000-7 2.3. Trofeu din sticlă cu 
gravarea inscripției,  
mărimile 150*55*162 mm 

buc. 16     
în termen de 10 zile calendaristice din 
data intrării în vigoare a contractului, 
dar nu mai târziu de 15.11.2019 

 
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ 

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ 

L.Ș. 


