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1. Informaţii generale 

Procedura se va desfăşură conform caietului de sarcini, în baza dispoziţiilor exprese ale acestuia si ale 
reglementarilor legale in materie:  

- Legea poliţiei locale nr. 155/2010 - Consolidarea din data de 16 septembrie 2019 are la bază 
republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 08 mai 2014 şi include modificările 
aduse prin următoarele acte: OUG 65/2014; OG 7/2015; OUG 2/2015; L 138/2015; OUG 
69/2017 

- H.G. 1332 / 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
poliţiei locale 

- O.U.G. 57 / 2019 – Codul Administrativ ;  
a) Limba oficiala a licitaţiei, atât pentru documente, cat si pentru oferta este limba romana. 
b)    Valoarea ofertelor va fi exprimata in lei fără TVA, pentru uşurarea analizei comparative a 
ofertelor si pentru menţinerea raportului contractual ce se va naşte intre persoana juridica achizitoare si 
furnizor, la nivel real pe toata durata derulării raportului obligaţional rezultat. 
c) Preturile prevăzute sunt ferme si nu se vor putea modifica. 

Contractul se va incheia in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data desemnarii 
castigatorului. 

Produsele vor fi livrate in baza comenzii/comenzilor emise de autoritatea contractanta. 
Livrarea se va efectua de către operatorul economic declarat câştigător cu resursele proprii şi 

pe cheltuiala acestuia. 
Recepţia calitativă şi cantitativă se va face prin proces verbal de predare-primire de către 

autoritatea contractantă în prezenţa unui delegat împuternicit de ofertant. 
i. Proces-verbal de predare primire 
ii. Proces-verbal de instruire (cu privire la intretinere si utilizare, daca este cazul). 

Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor 
prezentate in vederea participarii la procedura, prezentate in original si/sau copie. 

Obiectul achiziţiei îl constituie furnizarea de produse pe loturi, conform Anexelor nr. l şi 3 
(Lei - fără TVA) 

Specificaţiile tehnice aferente produselor ce fac obiectul celor 2 loturi se regăsesc în fisele tehnice 
anexate prezentului caiet de sarcini. 

2. Informaţii specifice 
2.1 Caietul de sarcini, ofertanţi eligibili, cost 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire care se va publica în 
SEAP şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 
propunerea tehnică. 

 
Procedura este deschisă tuturor ofertanţilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate, indiferent 

de forma de organizare, naţionalitate sau apartenenţă, conform Legii 98/2016. 
 
 
Orice referire din cuprinsul prezentului caiet de sarcini prin care, se indică o anumită 

origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de 
invenţie şi/sau o licenţă de fabricaţie se va citi şi interpreta ca fiind însoţită de menţiunea „sau 
echivalent”. 

Ofertanţii vor suporta costurile ocazionate de pregătirea şi prezentarea ofertelor, autoritatea 
contractantă nefiind răspunzătoare de aceste costuri, indiferent de modul în care se va derula procesul 
de achiziţie publică sau de rezultatul acestuia. 
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3. Condiţii si cerinţe obligatorii 
3.1 Cerinţe generale impuse de autoritatea contractantă 

Obiectul contractelor de furnizare va viza atât furnizarea produselor conform celor doua loturi solicitate 
prin caietul de sarcini cât şi instruirea cu privire la utilizare şi mentenanţă pe perioada de garanţie a 
acestora. 

3.2 Cerinţe privind livrarea produselor 
Livrarea produselor se va face la sediul Poliţiei Locale Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, Jud. Bacău, 
România, în baza contractului încheiat, în termen de maxim 10 de zile de la data emiterii comenzii de 
către beneficiar. 
 Prin efortul si cheltuiala sa, furnizorul va asigura instruirea personalului care va utiliza 
produsele, precum si a personalului, care va asigura gestiunea si depozitarea acestora cu privire la 
depozitare, pastrare, utilizare, intretinere si alte conditii specifice garantiei producatorului. 
Condiţia de livrare este „Delivered Duty Paid” conform INCOTERM 2000, furnizorul suportând toate 
cheltuielile şi riscurile ce intervin, pentru ca produsele să fie livrate la adresa menţionată anterior. 

3.2.1 Cerinţe specifice livrării produselor aferente lotului 1 în cazul livrării produselor aferente 
lotului 1 se va proceda precum urmează: 

1. In termen de 2 zile lucrătoare de la prezentarea ofertei, ofertantul va prezenta pentru fiecare 
din produsele incluse în lotul 1, cate un exemplar „mostră” ce va fi supus evaluării comisiei de 
recepţie. Produsul „mostră” pentru care s-a dat aviz favorabil, va rămâne în gestiunea beneficiarului 
până la livrarea integrală a comenzii, pentru a putea fi utilizat drept reper în procesul de recepţie a 
produselor comandate. În cazul în care, pentru un produs anume, comisia de recepţie nu este 
mulțumită de calitatea produsului furnizat, aceasta va notifica furnizorul cu privire la aspectele de 
neconformitate, situaţie în care acesta din urmă are obligaţia de a revizui produsul şi a-l supune unei 
noi aprobări comisiei de recepţie, într-un termen de maxim 2 zile lucrătoare. În orice situaţie, dacă un 
produs nu va fi avizat de comisia de recepţie într-un interval de maxim 5 de zile lucrătoare, 
beneficiarul va considera că furnizorul nu are capacitatea de a îndeplini contractul la nivelul calitativ 
cerut şi va relua procedura de achiziție. 
 
2. În termen de 2 zile lucrătoare de la semnarea contractului, ofertantul prin efortul şi cheltuiala sa, 
va finaliza măsurătorile antropometrice necesare stabilirii dimensiunilor produselor ce vor fi livrate 
personalului Poliţiei Locale a Mun. Oneşti. 

Acest proces se va desfăşura la sediul autorităţii contractante în baza unui program stabilit de 
comun acord. Modalitatea concretă prin care se vor prelua, prin măsurători, mărimile 
corespunzătoare fiecărui salariat al Poliţiei Locală Oneşti, beneficiar al uniformelor, este stabilită 
de furnizor, în funcţie de procesul tehnic de execuţie propriu. în orice situaţie, efectuarea 
măsurătorilor şi preluarea corectă a mărimilor pentru fiecare salariat al Poliţiei Locală Oneşti este 
în sarcina furnizorului, beneficiarul nefiind răspunzător de erori de măsurare, de calcul, de 
asociere sau de altă natură, ce pot conduce la executarea neconformă a uniformelor.  
În procesul de stabilire corectă a mărimilor, respectiv preluarea măsurătorilor se va ţine cont de 
următoarele: 

a) furnizorul este responsabil de identificarea fiecărui salariat al beneficiarului pentru care 
acesta va realiza produsele şi de asocierea corespunzătoare a măsurătorilor preluate, 
b) Beneficiarul este responsabil de asigurarea disponibilităţii personalului salariat al Poliţiei 
Locale Oneşti, pentru care se vor realiza produsele comandate. 
c) Programul de prezentare a salariaţilor respectiv de preluare a măsurătorilor de către 
reprezentaţii furnizorului este de Luni până Joi în intervalul orar 8:00-16:30 şi Vineri, în intervalul orar 
8:00-14:00. 
d) în scopul asigurării derulării activităţilor curente şi specifice ala Poliţiei Locale Oneşti, 
programul de preluare a măsurilor se va stabili, de comun acord cu reprezentaţii beneficiarului la 
semnarea contractului şi se va desfăşura pe perioada specificată la lit.(a) şi (b) a prezentului punct 
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conform intervalului orar mai sus indicat. 
e) In scopul asigurării recepţiei calitative şi verificării conformităţii mărimilor produselor cu 
dimensiunile fizice ale salariatului Poliţiei Locale Oneşti pentru care s-a livrat produsul, furnizorul, prin 
modul în care îşi va gestiona procesul de execuţie, se va asigura că produsele livrate sunt însoţite de 
informaţii suficiente şi relevate necesare beneficiarului pentru a identifica cu uşurinţă asocierea 
produsului cu salariatul pentru care a fost livrat produsul. 

3. în urma avizării produselor beneficiarului va emite comenzi ferme cu privire la execuţia şi 
livrarea produselor. Finalizarea livrării produselor comandate se va efectua în maxim 10 de zile de la 
emiterea comenzii ferme.  

4. Livrarea şi verificarea conformităţii produselor se va face la sediul beneficiarului, în prezenţa 
comisiei de recepţie şi a reprezentaţilor furnizorului. In acest sens, furnizorul este obligat să delege 
pentru efectuarea procesului de livrare şi recepţie personal de specialitate, cu o pregătire relevantă şi 
suficientă pentru a putea oferi informaţiile şi detaliile necesare cu privire la calitatea şi conformitatea 
produselor livrate. 
 
5. Procesul de livrare şi recepţie se va face precum urmează: 
i. Verificarea calităţii materialelor, a execuţiei, precum şi a altor aspecte (mai puţin a mărimii  
produselor) - se va efectua prin verificarea respectării cel puţin a nivelului calitativ al produsului 
„mostră” avizat anterior emiterii comenzii ferme de către comisia de recepţie. 
ii. Verificarea mărimilor produselor recepţionate - se va efectua în termen de maxim 2 zile lucrătoare de 
la întocmirea procesului verbal de recepţie cantitativă a produselor, prin încercarea produselor 
recepţionate de către salariatul pentru care produsul a fost livrat. 
iii. în cazul în care unul sau mai multe produse nu corespund calitativ sau din punct de vedere al 
mărimii, conform celor două puncte anterioare, atunci beneficiarul va respinge produsele iar furnizorul 
este obligat să retuşeze/schimbe produsele, într-un termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data 
respingerii. 
iv. Produsele ce au fost supuse retuşului sau schimbării, conform punctul iii. de mai sus se vor supune 
din nou procesului de recepţie, conform mecanismului prevăzut la punctul 5 de mai sus. 
v. După finalizarea procesului de recepţie, pentru produsele acceptate se va încheia între părţi procese 
verbale de recepţie, cerinţa preliminară emiterii facturilor aferente produselor recepţionate. 

3.2.2 Cerinţe specifice livrării produselor aferente lotului 3 

în cazul livrării produselor aferente lotului 3 se va proceda identic ca la punctul 3.2.1 doar pentru 
centuri si curelele din piele. 
 
Modul de ambalare a produselor ce urmează a fi furnizate trebuie să respecte cerinţele cadrului legal 
aplicabil, astfel încât operaţiile de manipulare şi transport în perimetrul definit de Beneficiar să se poată 
derula în condiţii de siguranţă. Fiecare produs va fi prevăzut cu o etichetă pentru identificare. Aceasta 
va cuprinde: denumirea furnizorului, talia şi grosimea, datele de identificare al salariatului pentru care 
produsul a fost livrat, condiţii de depozitare, transport, etc 

3.3 Specificaţii tehnice aferente produselor 

Produsele ce vor face obiectul ofertei trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe obligatorii: 

a) Echipamentele ofertate, trebuie sa îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă 
- certificate de conformitate. 
b) Perioada minimă de garanţie aferentă fiecărui produs ofertat va fi cea indicată în fişele tehnice 
ale fiecărui produs în parte. Perioada de garanţie începe de la data emiterii procesului verbal de recepţie 
calitativă a produselor livrate 
c) Timpul maxim de intervenţie, de remediere şi înlocuire în perioada de garanţie va fi de maxim 
10 zile lucrătoare de la momentul notificării emise de beneficiar . Se va anexa o declaraţie in acest 
sens (model propriu a ofertantului); 
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d) Furnizorul va asigura la livrarea produsului însoţit de certificatele de garanţie aferente, 
declaraţia de conformitate in limba romana. Detaliile de pe etichete vor fi explicitate în clar, nu se vor 
folosi prescurtări. 
e) Produsele ofertate trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice minimale obligatorii solicitate 
din fişele tehnice aferente acestora. Ofertantul va completa câte o fişă tehnică aferentă tipului de lot, 
respectiv pentru fiecare produs/articol conform fiselor tehnice anexate prezentului caiet de sarcini. 

 
ANEXA 1 - DETALIERE LOT 1 
Uniforme si accesorii aferente pentru agentii de politie locala si interventie rapida 
 

Nr. 
Crt. Denumirea articolului 

Fişă 
tehnică 
aferentă 

Cant. Cant. Cant. Cant. Preţ 
Poliţişti 
locali 

Poliţişti 
Locali 

Intervenţie 

Poliţişti 
locali 

Circulaţie 

Totale 
(buc.) 

Unitar fara 
TVA 

TOTAL 
fără tva 

0 1 2 3 4 5 6 
(3+4+5) 

7 8 (6x7) 

TOTAL VALOARE  
ESTIMATĂ 

LOT 1 
 

16.581 

1. Costum de vară bărbaţi şi femei     

1.2 Costum de vară femei (sacou + 
pantaloni + fustă) 3+4+5 1 0 0 1   

2. Costum de protecţie pentru iarnă     

2.1 
Costum de protecţie bărbaţi 
(scurtă matlasată cu mesadă + 
pantaloni) 

6+7 5 0 0 5   

2.2 Pantaloni iarna barbati 7 5   5   

2.3 
Costum de protecţie femei 
(scurtă matlasată cu mesadă + 
pantaloni) 

8+9 3 0 0 3   

3. Şapcă pentru costum de vară 
(Cascheta) 10 6 0 0 6   

3.1 Şapcă pentru costum de vară 
(Cascheta culoare alba) 

10.1 3 0 0 3   

4. Pălărie (femei) 11.1 1 0 0 1   
5. Căciulă (blană neagră) 12 8 0 0 8   
6. Cravată 13 8 0 0 8   
7. Fular negru 14 8 0 0 8   

8. Cămaşă     

8.1 Cămaşă mânecă lungă bărbaţi 15 15 0 0 15   
8.2 Cămaşă mânecă lungă femei 17 9 0 0 9   

9. Cămaşă bluză      

9.1 Cămaşă bluză mânecă lungă 
bărbaţi 19 10 0 0 10   

9.2 Cămaşă bluză mânecă lungă 
femei 21 6 0 0 6   

10. Pulover de culoare neagră 24 8 0 0 8   

11. Costum de intervenţii     

12. Scurtă de vânt     

12.1 Scurtă de vânt- bărbaţi 30 5 0 0 5   
12.2 Scurtă de vânt- femei 31 3 0 0 3   
13. Mănuşi de piele negre 32 8 0 0 8   

14. Emblemă brodata coifură 
pentru şapcă, căciulă, pălărie 33 24 0 0 24   
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ANEXA 3 - DETALIERE LOT 3 
Alte echipamente de politie si accesorii necesare pentru agentii de politie locala si interventie rapida 
 

Nr. 
Crt. Denumirea articolului 

Fişă 
tehnică 
aferentă 

Cant. Cant. Cant. Cant. Preţ 

Poliţişti 
locali 

Poliţişti 
locali 

Interven 
ţie 

Poliţişti 
locali 

Circulaţie 

Totale 
(buc.) 

Unitar 
fara 

TVA 

TOTAL 
fără tva 

0 1 2 3 4 5 6 (3+4+5) 7 8(6x7) 
TOTAL VALOARE 
ESTIMATĂ 

LOT 3 
5.368 

1 1. Centură     

1.1 Centură neagră 1 6 0 0 8   
2. Curea din piele 3 6 0 0 6   
3. Insignă pentru piept 4 8 0 0 8   

3.1 Insignă pentru legitimatie 4 8 0 0 8   

4. Fes de culoare neagră 5 0 8 0 8   

5. 
Vestă (ham) reflectorizantă 6 0 0 4 4   

7. Baston cauciuc cu port 
baston 9 6 0 0 6   

8. Veste multifuncţionale     

8.2 Vestă multifuncţională iarnă 10 0 5 0 5   

8.3 
Vestă pentru protecţie 
împotriva frigului (fleece 
reflectorizantă) 

10 0 0 5 5   

9. Fluier 11 0 0 5 5   
10. Port cătuşe 12 8 0 0 8   
11. Cătuşe metalice 13 8 0 0 8   

12. Pulverizator de mână cu 
substanţă iritantă 15 5 0 0 5   

13. Legitimatie Politist Local 
(port legitimatie) 

16 8 0 0 8   

 
 
TOTAL -  Lot1 + Lot 3 =  21.949 lei fara TVA 
 

15. Ecusoane   

15.1 Ecuson mânecă - Poliţia Locală 34 32 0 0 32   
15.2 Ecuson nominal 35 32 0 0 32   
16 Epoleţi pereche- 2 buc 36 16 0 0 16   
17 Coafe de culoare albă 37 0 0 5 5   


