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CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Echipament Politie Locala Marghita
1.DENUMIRE ACHIZIŢIE
Achiziţia unor articole din care se compune uniforma de serviciu a poliţistului local.

2. GENERALITĂŢI
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire întocmită pentru
elaborarea şi prezentarea ofertei privind achiziţia produselor, necesare pentru echiparea personalului
Poliţia Locală Maghita ,având în vedere creşterea efectivului Poliţiei Locale cu 3 persoane .
Produsele care fac obiectul caietului de sarcini sunt cele redate în tabelul de mai jos:

Nr. Crt.

Denumirea articolului

1
2

Camasa Ordine Publica cu maneca scurta (măr.38-44 )
Camasa Ordine Publica cu maneca lunga cu emblema(măr.3844 )
Pantaloni (măr.46-50)
Pulover (măr.48-52)
Vesta (măr.48-52)
Scurta vant cu mesada detasabila (măr.46-52)
Haina de iarna (măr.46-50)
Embleme
Pantofi cu perfor (măr.40-43)
Pantofi fara perfor (măr.40-43)
Cascheta (măr.56-57)
Caciula de iarna(măr.56-57)
Curea
Tomfe
Port catuse piele
Port spray piele
Spray

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

COD
CPV

Bucăţi

9
9
6
5
3
4
3
31
6
6
3
3
3
3
3
3
3

18
19
20
21
22
23
24

Insigne piept
Insigne portmoneu
Portmoneu
Cravate
Catuse
Coafe
Bocanc(măr.40-43)

2
1
6
3
3
4
3

3.CONDIŢII DE RECEPŢIE ŞI DE GARANŢIE

Produsele se vor recepţiona la sediul autorităţii contractante . Transportul produselor cade in
sarcina furnizorului. Poliţia Locală îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor
prime şi auxiliare folosite solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici
la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de
fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua
măsurile necesare în cazul constatării de neconformităţi .
4.FISĂ TEHNICĂ
Prezenta fişă tehnică stabileşte forma, dimensiunile şi condiţiile tehnice de calitate pe care trebuie să le
îndeplinească produsul gata confecţionat.
Prezentarea produselor ce urmează a fi achiziţionate:
Scurta de vânt se confecţionează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră.
Se poartă deschisă la gât, putând fi purtată şi închisă datorită croiului cu revere răsfrânte; se încheie cu
fermoar pe interior şi la 4 nasturi pe exterior.
În partea de jos şi la mâneci este prevăzută cu elastic.
Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar
deasupra acestora, în partea superioară, sunt prevăzute cu banda reflectorizantă de 10 mm. Pe
interior, în partea dreaptă, este prevăzută cu un buzunar care se încheie cu un nasture.
Scurta de vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleţi.
Spatele este confecţionat din 3 părţi, una în partea de sus şi două în partea de jos, prevăzute cu pense.
Lungimea trebuie să depăşească talia cu 100-120 mm.
Pantalonul, în varianta vară-iarnă, se confecţionează din aceleaşi materiale ca şi haina, fiind de
culoare neagră, cu vipuşcă de culoare gri inclusă în cusătură. Are croiala dreaptă, fără manşetă,
lungimea poate ajunge până la partea superioară a tocului încălţămintei, iar lărgimea ei este între 210250 mm, în raport cu talia.
Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale şi un buzunar la spate, închis cu clapă şi nasture.
Pantalonul se confecţionează cu betelie obişnuită şi este prevăzut cu 4 găici lungi de 70 mm şi late de
20 mm, prinse în partea superioară prin cusătura beteliei, iar în partea inferioară prinse cu nasture de
format mic, astfel încât pantalonul să permită portul centurii a cărei lăţime este de 50 mm.
Fusta, în variantă de vară, se confecţionează, din acelaşi material ca şi haina, fiind de culoare neagră.
Croiala este dreaptă, lărgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub
rotula genunchiului. Se poartă în locul pantalonului numai la costumul de vară.
Cămaşa se confecţionează din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este
scurtă sau lungă.
Şapca se confecţionează din acelaşi material cu costumul de vară sau de iarnă, după caz.
Calota şepcii este de formă ovală, cu distanţa de 20 mm între diametrul lăţimii şi diametrul lungimii, este
întinsă cu ajutorul unei sârme din oţel, pentru a-şi menţine forma.
Banda are diametrul ce rezultă din mărimea şepcii şi se confecţionează din carton tare.
Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri ţesută cu frunze de stejar. Şapca este
căptuşită cu ţesătură de culoare asortată calotei.
Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată, şi se fixează la şapcă, înclinat.
Şapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un şnur dublu de culoare neagră. Capetele şnurului sunt

prinse pe linia colţurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă. Şapca are aplicată, în faţă - la
centru - pe bandă, emblema.
Cozorocul de la şapca şefului poliţiei locale este prevăzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de
servicii cu două rânduri de frunze de stejar, pentru şefii de birouri şi compartimente cu un rând de frunze
de stejar, iar pentru funcţionarii publici de execuţie acesta este simplu.
Frunzele de stejar se confecţionează din metal de culoare gri-argintiu.
Cureaua este din piele de culoare neagră.
Pantofii sunt din piele de culoare neagră, prevăzuţi cu bombeuri, fără ornamentaţie, şi se încheie cu
şireturi. Pentru sezonul de vară se pot confecţiona pantofi perforaţi, iar pentru femei aceştia pot avea de
cupaj.
Cravata se confecţionează din ţesătură tip mătase şi este de culoare neagră.
Scurta îmblănită se confecţionează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră, uşor matlasată, cu
mesada detaşabilă, de culoare asortată cu faţa scurtei.
Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior şi cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevăzut
cu şnur ascuns.
În talie şi în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevăzută tot cu şnur ascuns. Lateral (stângadreapta), în partea de jos, sunt dispuse două buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu
nasturi. În partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se închid cu
nasturi.
Pe clapa buzunarului de sus, din partea stângă, este prevăzută o bentiţă (100 mm lungime şi 30 mm
lăţime) cusută în partea dinspre umăr şi prinsă cu un nasture în partea interioară, pe care se aplică
tresele de ierarhizare.
Scurta îmblănită este prevăzută cu platcă pentru epoleţi.
Lărgimea scurtei îmblănite se stabileşte în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul.
Puloverul se confecţionează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră cu anchior, cu sau fără mâneci.
Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din acelaşi material. La 5 cm de umeri pe mânecă se aplică
ecusonul "POLIŢIA LOCALĂ".
Vesta se confecţionează din material textil de culoare neagră.
Căciula este de culoare neagră, confecţionată din stofă tip postav, prevăzută cu două clape din blană
naturală de ovine.
Clapa din faţă este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu doi nasturi şi o
bentiţă pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie.
La mijlocul clapei din faţă se aplică emblema.
Căciula este căptuşită cu ţesătură, asortată la culoarea calotei.
Pentru şeful poliţiei locale, blana de la căciulă este din astrahan (caracul).
Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagră, prevăzuţi cu bombeuri, au talpă şi tocuri din
cauciuc şi se încheie cu şireturi sau cu fermoar.
Ecusonul pentru mânecă se confecţionează din material textil, pe fond de culoare bleu, având în partea
superioară inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localităţii, la mijloc stema
României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se scrie "ROMÂNIA". Se poartă pe braţul
stâng de către întregul personal cu drept de uniformă şi se aplică la 5 cm de cusătura umărului.
Insigna pentru piept se confecţionează din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară
inscripţia "POLIŢIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localităţii, la mijloc stema României, încadrată
cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se înscriu numărul matricol şi inscripţia "ROMÂNIA".
Pulverizator de mână (spray) cu substanţă iritant-lacrimogenă.
Port spray din piele.
Catuse pentru maini.
Portcătuşe din piele.
Baston pentru autoapărare.
Coafa alba
Insigne portmoneu.
Portmoneu.

NOTA:
FIECARE OFERTANT ARE OBLIGAŢIA SĂ PREZINTE OFERTA PENTRU TOATE ARTICOLELE
CARE COMPUN ECHIPAMENTUL. Ofertele în care nu sunt prezentate toate articolele din echipament
vor fi considerate necorespunzătoare şi vor fi respinse.

Mărimile pentru care se confecţionează fiecare articol/produs se vor stabili de comun acord între
achizitor şi ofertantul declarat castigator , întocmind un tabel în acest sens.
Fiecare produs va fi însoţit de buletin de analiză privind materiile prime şi auxiliare utilizate în
procesul de fabricaţie.
În situaţia în care la recepţia produselor anumite produse nu corespund din punct de vedere a
măsurătorilor luate iniţial, plata contravalorii produselor ce fac obiectul contractului urmează a se efectua
numai după livrarea integrală calitativă şi cantitativă a produselor contractate, nefiind premise plăţi
parţiale din partea achizitorului pentru obligaţii îndeplinite parţial de către furnizor. Eventualele retuşuri se
vor efectua pe cheltuiala ofertantului.
Produsele se livreaza si se receptioneaza la sediul autoritatii contractante, cantitativ si calitativ,
avându-se în vedere specificaţiile tehnice impuse de autoritatea contractantă în caietul de sarcini.
Recepţia cantitativă şi calitativă se va efectua de catre o comisie de receptie constituită din
reprezentanţi ai autorităţii contractante, în prezenţa reprezentantului furnizorului şi se va finaliza prin
semnarea unor procese verbale de recepţie cantitativă şi calitativă de către aceştia.
In situaţia în care furnizorul nu asigura prezenta unui reprezentant pentru receptia cantitativă şi
calitativă îşi însuşeşte constatările şi concluziile comisiei de receptie.
Orice produs lipsa sau care nu corespunde calitativ standardelor mai sus mentionate, constatat la
receptia cantitativa si calitativa va fi înlocuit de furnizor pe propria cheltuiala. Completarea si înlocuirea
acestor produse se va face în maxim 48 de ore de la sesizare.
În cazul viciilor ascunse, acestea vor fi sesizate în scris furnizorului, în termen de 48 ore de la
constatarea acestora de catre autoritatea contractanta, furnizorul fiind obligat sa înlocuiasca/remedieze în
termen de 3 zile lucratoare produsul.
Produsele se livreaza la sediul autoritatii contractante, fara costuri suplimentare, în termenul impus.
Expediere
Furnizorul va emite obligatoriu urmatoarele documente:
factura fiscala;
aviz de însotire a marfurilor, dupa caz;
certificat de calitate;
certificat de garantie;
Plata produselor achizitionate
Plata se face prin virament, în contul de Trezorerie al ofertantului declarat câstigator dupa livrarea
produselor si a facturii fiscale, în termen de maxim 30 zile de la data livrarii.
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