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JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 

SERVICIUL PUBLIC DE POLITIE LOCALĂ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __   _                                                                                         

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  _ ____                                                                                          

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______                                                                                             

B-dul Oituz, nr. 17 A, Corp B, Parter, Mun. Oneşti, Jud. Bacău, Cod 601032 
Tel. 0234.324.243 - int. 269, Fax: 0234.313.911, 

E-mail:  politialocala@onesti.ro ;  Web:  www.onesti.ro 

 

NESECRET 

Exemplar unic 

Nr. 42346  / 22.09.2020 

 

APROB, 

PRIMAR, 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI  

 

Achiziţionare de uniforme, încălţăminte şi alte dotări pentru 

personalul Poliţiei Locale a Municipiului Oneşti 

 

 - Uniforme de poliţie ,  CPV: 35811200-4   

 - Articole de încălţăminte , CPV: 18800000-7  

 - Echipament de poliţie ,  CPV: 35200000-6 
 
 

 

 

Vizat, 

Şef  Serviciu Public Poliţe Locală 

Laura Teodora Romedea 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

Politist Local 

Gradinaru Carmen 
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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,  

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. 
 

Obiectul achiziţiei îl constituie furnizarea de produse „uniforme, încălţăminte şi alte dotări 
personalul Poliţiei Locale a Municipiului Oneşti”   (Lei - fără TVA) 

 

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. 
 
 

3. Condiţii si cerinţe obligatorii 

3.1 Cerinţe generale impuse de autoritatea contractantă 

Obiectul contractelor de furnizare va viza furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini. 
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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. 

  

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. 

 Livrarea şi verificarea conformităţii produselor se va face la sediul beneficiarului, în prezenţa 

comisiei de recepţie şi a reprezentaţilor furnizorului.  
 

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, etc 
Produsele care nu se potrivesc ca marime (talie, lungime etc) se vor inlocui in termen de 10 zile 
lucratoare.  

3.2 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 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  

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. 
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ANEXA 1  

 

 

 

 

 

Uniforme si accesorii aferente pentru agentii de politie locala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr. 
Crt. 

Denumirea articolului Descriere Cant. 
 

1 Uniforma de serviciu  
Sacou   stofa 
 

Confecţionat din stofă subtire , culoare negru croială 
dreaptă. Contine emblema si insemne/petlite 

1 

2 Costum de intervenţii de 

iarna (bluză+pantalon) 

 

Confecţionată din ripstop/tercot/impermeabil, croială 
specifică pentru bărbaţi, dotat cu platcă pentru epoleţi- 
culoarea neagra (ordine publica) - Insriptionat 
fata/spate “Poliţia Locală” si emblema maneca 
Pantalon Ripstop/Tercot, buzunare laterale, întărituri 
genunchi, elastic prindere sub talpă.  - culoarea neagra 
(ordine publica) 

5 

3 Bocanci iarna de culoare 

neagră  
Piele box hidrofobizat + tesatura impermeabila, 
captuseala bumbac/mesina, talpa cauciuc antistatica 
antisoc.  

5 

4 Costum de protecţie 

bărbaţi (scurtă matlasată 

cu mesadă 4 în 1), pentru 

agenţi circulaţie 

Confecţionată din ripstop/tercot/impermeabil, croială 
specifică pentru bărbaţi, dotat cu benzi reflectorizante si 
platcă pentru epoleţi - (culoare galben) – Insriptionat 
(reflectorizant) fata/spate “Poliţia Locală” pe fond 
albastru si emblema maneca 
 

5 

5 Bluzon protecţie 

împotriva frigului (fleece 
negru – tip polar) 

Cu guler inalt si fermoar cu 2 buzunare, dotat cu platcă 
pentru epoleţi  protectie umeri /coate - Insriptionat 
fata/spate “Poliţia Locală” si emblema maneca 

7 
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ANEXA 2 

 

 

Nr. Nume Masuri 

1 Barligoi Simona 

Numar Insigna  1013 

Pulover / Bluzon    L 

 

2 Gradinaru Carmen 

Numar Insigna  817 

Pulover / Bluzon    L 

3 Dinu Adrian 

Numar Insigna  1722 

Geaca / Pantalon 50 /  Sacou   50 

Pulover / Bluzon    XL 

Bocanci   41 

4 Herghelegiu George 

Numar Insigna  1723 

Geaca / Pantalon   46 

Pulover / Bluzon    L 

Bocanci  40 

5 Moraru Claudiu 

Numar Insigna  1724 

Geaca / Pantalon   52 

Pulover / Bluzon    XL 

Bocanci  43 

6 Rusinoiu Florin 

Numar Insigna  1683 

Geaca / Pantalon   56 

Pulover / Bluzon    XXL 

Bocanci  43 

7 Stoina Bogdan 

Numar Insigna  1684 

Geaca / Pantalon   46 

Pulover / Bluzon    L 

Bocanci  42 






















































