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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 

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

b) În termen de 2 zile lucrătoare de la semnarea contractului, la sediul autorităţii contractante în 

baza unui program stabilit de comun acord, ofertantul prin efortul şi cheltuiala sa, va finaliza 

măsurătorile antropometrice  necesare stabilirii dimensiunilor produselor ce vor fi livrate 

personalului Poliţiei Locale Oneşti. 

3.2 Cerinţe privind livrarea produselor 
Livrarea produselor se va face la sediul Poliţiei Locale Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, Jud. Bacău, 
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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.  

3.3  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 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. 

 

ANEXA 1  

 

Uniforme si accesorii aferente pentru agentii de politie locala 

 

 
Nr. 
Crt. 

Denumirea articolului Descriere Cant. Pret 
Unitar 

Pret 
Total 

1 Bluzon tip geaca Confecţionată din tercot/ impermeabil, dotat cu platcă 
pentru epoleţi- culoarea neagra (ordine publica) - 
Insriptionat fata/spate “Poliţia Locală” si emblema maneca 

5 320 1600 

2 Bocanci vara de 
culoare neagră 

Piele box hidrofobizat + tesatura impermeabila, 
captuseala bumbac/mesina, talpa cauciuc antistatica 
antisoc. Insertie de cordura pe laterala pentru cei de vara. 

6 205 1230 

3 Cămaşă mânecă lungă 
bărbaţi 

Confecţionată din pânză, poplin sau tercot, culoare bleu - 
manşete şi guler negru si emblema maneca, epoleti. 

4 123 492 

4 Cămaşă mânecă lungă 
bărbaţi cuoare bleu 

Confecţionată din pânză, poplin sau tercot, culoare bleu  9 123 1107 

5 Cămaşă mânecă lungă 
bărbaţi culoare neagra 

Confecţionată din pânză, poplin sau tercot, culoare neagru 
cu emblema maneca, epoleti. 

2 123 246 

6 Cămaşă mânecă lungă 
femei  

Confecţionată din pânză, poplin sau tercot, culoare bleu - 
manşete şi guler negru si emblema maneca, epoleti. 

2 123 246 

7 Cămaşă mânecă lungă 
femei cuoare bleu 

Confecţionată din pânză, poplin sau tercot, culoare bleu 2 123 246 

8 Cămaşă mânecă scurtă 
bărbaţi 

Confecţionată din pânză, poplin sau tercot, culoare bleu - 
manşete şi guler negru si emblema maneca, epoleti. 

4 114 228 



4 
 

9 Cămaşă mânecă scurtă 
bărbaţi culoare neagra 

Confecţionată din pânză, poplin sau tercot, culoare neagru 
cu emblema maneca, epoleti. 

2 114 228 

10 Cămaşă mânecă 
scurtaă femei 

Confecţionată din pânză, poplin sau tercot, culoare bleu - 
manşete şi guler negru si emblema maneca, epoleti. 

2 114 228 

11 Catuse metalice cu 
portcatuse piele 

Catuse metalice cu portcatuse piele 3 180 540 

12 Centura din piele 100% Piele de bovina 
Inchizatoare metal 
Latime: 4,5 cm / Lungime: 140 cm 

3 61 183 

13 Centura tactica 
(sintetica) 

Curea tactica realizata din nylon, acoperita cu velcro pe 
toata lungimea ei, reglabila. 
Catarama de polimer. Latime 6 cm. 

2 49 98 

14 Coafe de culoare alba  Coafe de culoare alba pentru cascheta 5 15 75 
15 Costum de intervenţii 

de vara 
(bluză+pantalon) 

Confecţionată din ripstop / tercot / impermeabil, croială 
specifică,, dotat cu platcă pentru epoleţi- culoarea neagra 
(ordine publica) - Insriptionat fata / spate “Poliţia Locală” 
si emblema maneca 
Pantalon Ripstop / Tercot, 2 buzunare laterale cu clape, 2 
buzunare spate cu clape întărituri genunchi.  - culoarea 
neagra (ordine publica) 

5 520 2600 

16  Costum de vara pentru 
barbati 

Sacou confecţionat din stofă culoarea neagra croială 
specifică pentru bărbaţi, dotat cu epoleţi, emblema 
maneca, Însemnele de clasă profesională sub formă de 
benzi pe mânecile sacoului si petliţe. 
Pantalon stofă culoarea neagra (ordine publica), croiala 
clasica, 2 buzunare si unul la spate. 

7 500 3500 

17  Costum de vara pentu 
femei 

Sacou confecţionat din stofă culoarea neagra croială 
specifică pentru femei, dotat cu epoleţi, emblema maneca, 
Însemnele de clasă profesională sub formă de benzi pe 
mânecile sacoului si petliţe. 
Fusta stofă culoarea neagra (ordine publica), coiala 
clasica. 

2 500 1000 

18 Cravata Culoare - negru 3 29 87 
19 Curea din piele 100% Piele de bovina 

Inchizatoare metal 
Latime: 3,5 cm / Lungime: 140 cm 

6 49 294 

20 Ecuson maneca Ecusonul pentru mânecă, realizat prin broderie, având  în 
partea inferioara ROMÂNIA. În centru este stema 
României încadrată într-un rând de  lauri. Partea 
superioara brodat “Poliţia Locală” (pe fond albastru) 

84 28 2352 

21 Emblema brodata 
coifura pentru sapca 

realizat prin broderie, având  în partea inferioara 
ROMÂNIA. În centru este stema României încadrată într-
un rând de  lauri. Partea superioara brodat “Poliţia 
Locală” (pe fond albastru) 

9 28 252 

22 Epoleti -  10 set.  Epoleţii grade profesionale  
-2 set.  simple;   
-6 set.  cu 1 tresa in V;  
-2 set. cu 2 trese in V ; 

10 41 410 

23 Fluier Fluier metalic, circulatie 15 5 75 
24 Imprimeu serigrafic Mare (spate) / mic (piept ) 37 24 888 
25 Insigna pentru piept Metalica, albastra cu insemne specifica, isctiptionata cu 

localitatea si numarul de marca personal, dimensiuni 55 x 
48 mm 

5 75 375 

26 Insigna pentru 
legitimatie 

Metalica, albastra cu insemne specifica, isctiptionata cu 
localitatea si numarul de marca personal, dimensiuni 55 x 
48 mm 

5 75 375 

27 Pantaloni pentru 
bărbaţi 

Pantalon stofă / tercot,  culoarea neagra (ordine publica), 
croiala clasica, 2 buzunare si unul la spate. 

4 182 728 

28 Pantaloni pentru femei Pantalon stofă / tercot,  culoarea neagra (ordine publica), 
croiala clasica, 2 buzunare si unul la spate. 

1 182 182 

29 Pantofi de vară pentru 
bărbaţi 

Confecţionaţi din piele bovină de culoare neagră, perforaţi 
pentru bărbaţi 

4 130 520 

30 Pantofi de vară pentru 
femei 

Confecţionaţi din piele bovină de culoare neagră, perforaţi 
pentru femei 

1 130 130 
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31 Portlegitimatie cu 
insigna 

Confectionata din piele naturala de culoarea neagra, 
inscriptionata pe fata cu “POLITIA LOCALA”, avand loc 
pentru insigna si compartiment pentru : legitimatie de 
serviciu, carduri si bani. 

5 125 625 

32 Pulover  Cu anchior, de culoare neagra, dotat cu platcă pentru 
epoleţi  protectie umeri /coate  si emblema maneca 

5 198 990 

33 Pulverizator mana 
Security cu port   

Spray security  150g cu port   2 90 180 

34 Şapcă pentru costum 
de vară  

Cozoroc lacuit negru , confectionata din stofa neagra, 
schelet sârmă, contine emblema-  stema României 
încadrată de Frunze de stejar   

4 185 740 

35 Şepcuţă culoare neagra 
cu cozoroc cu emblemă 
brodată ataşată 

Cozorocul este confectionat din intaritura plastic imbracat 
materialul de fond si are forma semirotundă. 
 Calota se confecţionează în clini şi are emblema cu 
inscripţia "POLITIA  LOCALA ". Mărimea calotei poate 
crește sau scadea in raport cu marimea sepcii. Bordura 
este confectionata la interior cu intaritura termocolant.  

5 49 245 

36 Scurta reflectorizanta Scurta reflectorizanta circularie de culoare galbena, dotata 
cu benzi refectorizante, platcă pentru epoleţi - Insriptionat 
fata / spate “Poliţia Locală” si emblema maneca 

4 360 1440 

37 Tricou maneca lunga 
de culoare neagră 

Confecţionat din BBC 100%, la baza gatului si platca 
epoleti - culoarea neagra (ordine publica) ; Insriptionat 
fata/spate “Poliţia Locală” si emblema maneca 

8 38 304 

38 Tricou polo de culoare 
neagră maneca scurta 

Confecţionat din BBC 100%, guler si platca epoleti   - 
culoarea neagra (ordine publica) ; Insriptionat fata/spate 
“Poliţia Locală” si emblema maneca 

8 35 280 

39 Vesta / Ham 
reflectorizant 

Vesta / Ham reflectorizant pentru agentii de circulatie cu 
benzi refectorizante - Insriptionat fata / spate “Poliţia 
Locală” 

5 110 550 

40 Vesta tactica anti-
injunghiere 

Vesta tactica anti-injunghiere reglabila, de culoare neagra 1 1200 1200 

 

TOTAL – 27069  LEI  fara TVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


