
 
 
 

Acest proiect este realizat de Asociația Obștescă ”Caroma Nord” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele 
acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. 

 

Cerere de ofertă 

pentru furnizarea de echipament de sport 

 

Context 

Asociația Obștească „Caroma Nord” implementează în perioada decembrie 2015 - iunie 2016  proiectul 

”Responsabilitate şi parteneriat prin implicare în comunitate” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din 

resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. 

În acest scop, AO „Caroma Nord”  solicită oferte pentru echipament de sport. 

 

Obiectiv 

Pentru buna desfăşurare a Proiectului, compania  va furniza produse conform indicațiilor din caietul de sarcini. 

Aspecte organizaţionale  

Contractantul va furniza echipamentele sportive conform Caietului de sarcini. 
 
Durata contractului 
Contractantul va furniza echipamentul sus-menționat cu transportul propriu pînă la 20 mai 2016. Data de 
predare finală a echipamentului este stabilită în contract.  
Contractul se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi.  
 
Cerinţe faţă de aplicanţi 

Aplicanți pot fi companii rezidente în Republica Moldova care corespund următoarelor criterii: 

- Companie legal înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova; 
- Licență de activitate; 
- Cel puţin 3 ani de experienţă în domeniu. 
 
Dosarul de participare trebuie să includă: 
1. Descrierea companiei; 
2. Copia certificatului de înregistrare; 
3. Copia licenței de activitate; 
4. Caietul de sarcini completat cu prețuri, termeni de garanție, termeni de executare și calitate materiale. 

 
Oferta trebuie trimisă în plic sigilat la următoarea adresa : AO „Caroma Nord” cu sediul în incinta Universității 

de Stat ”A. Russo”, str. Pușkin 38, bloc 5, of. 509 sau prin email la caroma_pirlita2002@yahoo.com  până la data 

de 11 aprilie 2016  ora 17:00.  

Ofertele pot fi trimise prin poștă, prin email sau depuse personal. 

Informaţii privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa de email caroma_pirlita2002@yahoo.com 
sau prin telefon la numărul  079124353. 

 

mailto:caroma_pirlita2002@yahoo.com


 
 
 

Acest proiect este realizat de Asociația Obștescă ”Caroma Nord” cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele 
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CAIET DE SARCINI 

№ 

 crt. 

 

Denumire echipament     

Unitatea de 

masura  

Volum 

1 3 4 5 

  

 Banchetă multifuncțională 1035 Buc.  2 

 Aparat de vislit IN465 "POWER MASTER" Buc. 2 

 Minge fitness Buc. 6 

 Bicicletă exerciții Body Sculpture BC-1700 Buc. 1 

 Cerc gimnastică d=89 cm Buc. 20 

 Coardă fitness 2,8 m Buc.  50 

 Banca abdomen SUB 2071 Buc. 4 

 

Stepper Insportline IN1921 

Buc. 1 

 Velotrenajor BC-1700 Buc. 2 

 Trenajor-masor BIO LUX XXL Buc. 2 

 Bancheta multifunctionala 1035 Buc. 2 

  Banda de alergat mecanica IN5547 

"SPRYNKL" 

Buc. 2 

 Aparat multifunctional HG 1044I Buc. 2 

 Bancheta multifunctionala pentru copii Buc. 2 

 Aparat fitness 2534 "HIP SHAPER" Buc. 2 

 Bicicleta fitness MINI BIKE Buc. 2 

                                                                               

http://sportline.md/products.php?773&cPath=24
http://smadshop.md/ro/sport/stepper-insportline-in1921-ro35609.html
http://sportline.md/products.php?410&cPath=24&sid=s0lo2uvk5a3ksu6econgmphpk2
http://sportline.md/products.php?1303&cPath=24&sid=s0lo2uvk5a3ksu6econgmphpk2
http://sportline.md/products.php?1303&cPath=24&sid=s0lo2uvk5a3ksu6econgmphpk2
http://sportline.md/products.php?383&cPath=24&sid=s0lo2uvk5a3ksu6econgmphpk2
http://sportline.md/products.php?158&cPath=24&sid=s0lo2uvk5a3ksu6econgmphpk2
http://sportline.md/products.php?736&cPath=24
http://sportline.md/products.php?1312&cPath=24

