PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAS
Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania
Tel./fax 0256321450; 0256321451
email: primbuzias@vahoo.com; web:www.primariabuzias.ro

Nr.inreg.

cHOljAprobat Primar,

SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIA D
ARTICOLE DIN CARE SE COMPUNE UNIFORMA DE SER
Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteţi o oferta de preţ pentru achiziţionarea de
“ARTICOLE DIN CARE SE COMPUNE UNIFORMA DE SERVICIU A POLIŢISTULUI LOCAL”
conform cerinţelor formulate in caietul de sarcini, anexat acestei solicitări;
Cod CPV: 35811200-4
Valoarea estimata a achiziţiei ( fara TVA ): 25.210,08 lei
Descrierea contractului: ARTICOLE DIN CARE SE COMPUNE UNIFORMA DE SERVICIU A
POLIŢISTUL UI LOCAL ”
- Condiţii contract: conform specificaţiilor cuprinse in caietul de sarcini, ataşat prezentului anunţ.
- Condiţii participare: Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune la sediul autoritatii
contractante (str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, cod postai: 305100)posta sau e-mail (cu
transmitere ulterioara in original la sediul instituţiei), si va conţine propunerea tehnica, propunerea
financiara, informaţii generale cu privire la sediul si adresa firmei, nr. de înregistrare la Registrul
Comerţului, codul fiscal, telefon/fax, e-mail, nume si prenume reprezentant legal, contul deschis la
Trezorerie pentru plata serviciilor, declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59
si 60 din legea 98/2016 si declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si
167 din legea 98/2016 privind achiziţiile publice (modele ataşate prezentei solicitări) precum si
identificarea poziţiei din SEAP privind furnizarea produselor care fac obiectul acestei achiziţii.
Propunerea tehnica va cuprinde descrierea produselor ce urmeaza a fi achiziţionate in concordanta cu
specificaţiile caietului de sarcini.
Operatorii interesaţi AU OBLIGAŢIA sa posteze oferta financiara, in catalogul electronic din SEAP.
Propunerea financiara transmisa la sediul autoritatii contractante, se va prezenta in conformitate cu
Formularul de Oferta anexat, si va conţine preţul total in lei fara TVA pentru furnizarea produselor
ce fac obiectul contractului. Propunerea financiara va cuprinde pe langa Formularul de Oferta si un
centralizator întocmit de ofertant conform Tabelului nr.l (model anexat prezentei solicitări), care va
conţine denumirea, cantitatea, preţul unitar si preţul total fara TVA pentrul fiecare produs ofertat. NU
se accepta oferte parţiale
Nota: 1) Ofertantul are obligaţia de a depune oferta completa pentru toate produsele si cantitatile de
produse solicitate in caietul de sarcini, astfel încât ofertele sa fie comparabile din punct de vedere al
preţului total, în caz contrar oferta urmeaza a fi respinsa ca fiind neconforma.
2) Preţul total al ofertei va fi exprimat ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada
de derulare a contractului.
NU se accepta oferte parţiale.
- Atribuirea se va efectua “online”.
- Termenul limita de primire oferte 29.05.2017 ora 14,00;
- Informaţii suplimentare se pot obţine la tel/fax: 0256/321450 sau e-mail: primbuzias@vahoo.com.
întocmit,
Mirza Cristina Mihaela

ROMANIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUZIAS
SERVICIUL PUBLIC DE POLITIE LOCALA BUZIAS

Nesecret
Exemplar nr.____
Nr. 9253 din 17,05,2017
APROB
PRIMAR ORAŞ BUZIAS

Achiziţia unor artico le din care se com pu n e uniform a de serviciu a p o liţistu lu i local

2, ASPECTE GENERALE:
Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din d ou m en tatia de atribu ire
intocm ita pentru elabo rarea si prezentarea o fertei privind achiziţia p ro d u se lo r necesare
pentru echiparea p erson alului Serviciului Politiei Locale Buzias.
Produsele care fac o b ie ctu l caietului de sarcini sunt cele redate in tab elul de mai jos:

NR.
DENUMIREA ARTICOLULUI
CRT.
1.
H aina/sacou con fecţion ată din tergal

COD CPV BUCĂŢI
de

8

H aina/sacou con fecţion ată din stofa de culoare

8

culoare neagra in varianta vara
2.

neagra in varianta iarna
3.

Pantalon co n fe cţio n a t din tergal de culoare

16

neagra in varianta de vara
4.

Pantalon co n fe cţio n a t din stofa de culoare

16

neagra in varianta de iarna
5.

Fusta

con fecţion ată

din

tergal

de

culoare

lunga

barbati

1

neagra in varianta de vara
Camasa

bluza

con fecţion ată
6.

cu
din

m aneca
tesatura

tip

bum bac

de

culoare bleu cu doua buzunare cu b urdu f si
clape in partea su perioara prevăzută pe um eri
cu platca pentru epoleţi, de vara, pentru ordine
publica si circulaţie

11/3

Camasa

bluza

con fecţion ată
7.

cu
din

m aneca
tesatura

lunga

tip

fem ei

bum bac

de

culoare bleu cu doua buzunare cu b urdu f si

2

clape in partea su perioara prevăzută pe um eri
cu platca pentru epoleţi, de vara, pentru ordine
publica
Camasa

bluza

cu

con fecţion ată
8.

din

m aneca
tesatura

scurta
tip

barbati

bum bac

de

culoare bleu cu doua buzunare cu b urdu f si

11/3

clape in partea su perioara prevăzută pe um eri
cu platca pentru epoleţi, de vara, pentru ordine
publica si circulaţie
Camasa

bluza

con fecţion ată
9.

cu
din

m aneca
tesatura

scurta
tip

fem ei

bum bac

de

culoare bleu cu doua buzunare cu b urdu f si

2

clape in partea su perioara prevăzută pe um eri
cu platca pentru epoleţi, de vara, pentru ordine
publica.
Camasa

10.

sim pla cu m aneca lunga de culoare

bleu din tesatura tip bum bac pentru cravata,

14/2

barbati si fem ei
11.

Cravata din tesatura tip m atase de culoare

8

neagra
12.

Pulover din fire acrilice, tip lana, de culoare
neagra, cu anchior, cu m aneca lunga, cu cotiere

8

si ecuson POLITIA LOCALA aplicat pe m aneca
stanga
13.

Vesta din fire acrilice, tip lana, de culoare

8

neagra
Cascheta

de

vara,

din

acelaşi

m aterial

cu

costum ul de vara. Cozorocul de la cascheta
14.

Şefului Politiei Locale este prevăzut cu doua
rânduri

de

frunze

de

stejar,

iar

pentru

fu n cţio n arii publici de execuţie este sim plu.

1/7

15. Coafa alba
16. Căciulă blana iarna con fecţion ată din stofa
postav prevăzută cu doua clape din blana de

3
5/O rdine
Publica

ovine, de culoare neagra pentru ordine publica
si alba pentru circulaţie.
Căciulă astrahan Sef Politie Locala

2 /circulatie
1/Sef Pol.
Loc.

Scurta 2+1 de ploaie+1 cu m âneci detaşabile
reflecto rizanta
18. Scurta iarna reflectorizanta
19. T ricouri cu guler cu m aneca scurta de culoare

17.

neagra, din bum bac, cu ecuson pe m aneca

8
8
16

stanga
20. M ân uşi de culoare alba pentru circulaţie
21.
22.

Pantofi de vara, din piele, de culoare neagra,

2 perechi
7 perechi

barbati
Pantofi de vara, din piele, de culoare neagra,

1 pereche

fem ei, cu decupaj

23. Bocanci de iarna, din piele de culoare neagra, cu
talpa si to c din cauciuc, prevăzut cu şireturi,

7 perechi

barbati
24. Pantofi de iarna, din piele, de culoare neagra,

7 perechi

barbati
25. Pantofi de iarna, din piele, de culoare neagra,

1 pereche

fem ei
Centura din piele, de culoare neagra, fara
26.

diagonala, cu latim ea de 50 mm, cu toate
acceso riile (port-catuse, port-spray,port tom fa),

8

din care unul pentru dom eniul rutier
G rade profesionale. Se va lua legătură cu Şeful
27. Politiei Locale Buzias pentru com unicarea exacta

64

a în se m n e lo r d istin ctive de ierarhizare
28. Epoleţi co n fecţio n aţi din m aterial textil, de
culoare neagra, cu m argine gri-argintiu pe care

64

sunt aplicate gradele p rofesion ale
29. Em blem a coifura, din care patru pentru ofiţe ri
su periori. Em blem a va fii con fecţion ată din
m etal de culoare argintie, cu diam etrul de 40
mm, la m ijloc avand stem a Rom âniei, în cadrata

16

cu frunza de stejar. Pentru Şeful Serviciului
em blem a este încadrata cu trei rânduri de
frunze de stejar, este bom bata, avand in centru
stem a R om âniei si are im prim ata, in relief, in
partea su perioara, inscripţia de culoare alba,
R O M AN IA, iar in partea inferioara POLITIA
LOCALA.
Ecuson m aneca, con fecţion ate din m aterial
textil, pe fond de culoare bleu, avand in partea
superioara inscripţia POLITIA LOCALA, sub care
30. este tre cu t num ele BUZIAS, la m ijloc stem a

96

Rom âniei, în cad rata cu un rând de lauri, iar in
partea inferioara se scrie R O M A N IA aplicata la 5
cm de cusătură um ărului.
U niform a de reprezen tare pentru Şeful Politiei
Locale, constând in: pantalon cu haina/sacou, de
31. culoare neagra, de vara, din stofa, cu em blem a

1

aplicata pe m aneca stanga si toate accesoriile
necesare
32. Personalizare piept broderie

80

33. Personalizare spate broderie

80

Produsele v o r respecta preved erile din anexa nr.2 la R egulam entul cadru din
Hotararea G u vern u lui nr.1332/23.12.2010 privind aprobarea R egulam entului cadru de
organizare si fu n cţio n are a p olitie i locale.

3. CONDIŢII DE RECEPŢIE SI GARANŢIE:
Produsele se v o r recepţiona la sediul unitatii con tractante. Transportul
produselor se retine in sarcina fu rn izoru lu i. Serviciul Politiei Locale isi rezerva dreptul
de a efectua verificări privind calitatea m a te riilo r prim e si auxiliare folosite, solicitând
fu rn izoru lu i sa efectueze d ete rm in ări ale v a lo rilo r p a ra m e trilo r teh n ici la un la bo ra to r
de specialitate acre d itat in acest sens, sa verifice respectarea p ro ce d u rilo r pe fluxul de
fabricaţie, cat si sa efectueze inspecţii fin ale la produsele ce se v o r livra sau au fost
livrate, urm ând a se lua m asurile necesare in cazul con statării de n econ form itati.

4. FISA TEHNICA
Prezenta fisa tehnica stab ileşte form a, d im en siu n ile si c o n d iţiile teh n ice de
calitate pe care tre b u ie sa le îndeplinească produsul gata con fecţion at, in co n fo rm ita te
cu p revederile legale din A co rd ul cadru H.G. n r.1332/2010.

5. MARCAREA SI AMBALAREA
Fiecare produs este prevăzut cu o em blem a cusuta si im p rim ata cu tus rezistent la
spălări repetate, care tre b u ie sa conţină urm ătoarele:
-

denum irea furnizorului;

-

talia si grosim ea;

-

com poziţia fibroasa;

-

m arcarea sim b o lu rilo r pentru con diţii de în tre ţin e re si spalare care vor
cuprinde: te m p e ratu ra de spalare, tipul su b sta n ţe lo r si u tila je lo r indicate
in o p e ra ţiu n ile de spalare, curatare, uscare si calcare la data fabricaţiei;

-

sem nul de control.

6. DEPOZITARE, TRANSPORT, GARANŢII
D epozitarea a rtico le lo r de îm b răcăm in te se face in m agazii curate, aerisite si cu
pereţii uscaţi. C u tiile se aseaza pe rafturi sau podium uri, pe talii si grosim i, conform
procentajului cerut de beneficiari, fe rite de acţiunea directa a razelor solare si
rozătoarelor.
Transportul p ro d u se lo r se va face cu m ijloace de tra n sp o rt curate si acoperite.
Produsele au term e n de garanţie de un an, in con diţii de utilizare norm ala.
Term enul de garanţie începe sa curgă de la data fu rn izării către beneficiar.

NOTA: Fiecare ofertant are obligaţia sa prezinte oferta pentru toate articolele care
compun echipamentul.
O fertele in care nu sunt prezentate toate a rtico le le din ech ip am e n t vor fii
con siderate necorespu n zato are si vor fii respinse.
M ă rim ile pentru care se confecţionează fiecare artico l/p ro d u s, se vo r stabili de
ofertantul d eclarat câştigător, în to cm in d un tabel in acest sens.
In situaţia in care la recepţia produselor, anum ite produse nu corespund din
punct de vedre al m ă su ră to rilo r luate iniţial, plata co n travalo rii produselor, ce fac
obiectul con tractu lu i urm eaza a se fectua num ai după livrarea integrala calitativa si
cantitativa a p ro d u se lo r contractate, nefiind perm isa plata parţiala din parte
achizitorului pentru ob ligaţii în d e p lin ite parţial de către furnizor.

Eventualele retuşuri se v o r efectua pe cheltuiala o fe rta n tu lu i. Recepţia
cantitativa si calitativa se va efectua de către o com isie de recep ţie con stitu ita din
reprezentanţi ai a u to rita tii contractante, in prezenta re p re zen tan tu lu i fu rn izo ru lu i si se
va finaliza prin sem narea unui proces-verbal de recep ţie can titativa si calitativa de
către aceştia.
In situaţia in care fu rn izo ru l nu asigura prezenta unui re p re zen tan t pentru
recepţia cantitativa si calitativa isi insuseste co n statările si con clu ziile com isiei de
recepţie.
O rice produs lipsa sau care nu corespunde calita tiv stan d ard e lo r mai sus
m enţionate con statate la recepţia can titativa si calitativa, va fii în lo cu it de fu rn izo r pe
propria cheltuiala.
C om plectarea in în lo cu ire a acestor produse se va face in m axim 48 ore de la
sesizare.
In cazul v iciilo r ascunse, acestea vor fii sesizate, in scris fu rn izoru lu i, in term en
de 48 ore de la constatarea acestora de către au toritatea contractanta, fu rn izoru l fiind
obligat sa in lo cu ia sca /re m e d ie rile in term en de tre i zile lucratoare, produsul.
Produsele se livrează la sediul unitatii con tractante, fara costuri su plim e n tare in
term en u l specificat.

7. EXPEDIERE
Furnizorul va em ite ob lig a to riu u rm ătoarele docum ente:
-

factura fiscala;

-

aviz de în so ţire a m ărfurilor, după caz;

-

certifica t de calitate;

-

ce rttifica t de garanţie.

8. PLATA PRODUSELOR ACHIZIŢIONATE
Plata se face prin viram ent, in contul de T re zo re rie al ofe rta n tu lu i declarat
câştigător după livrarea p rod u se lor si a facturii fiscale, in te rm e n e le stab ilite de
articolul 36 din O U G nr. 34 m odificata si com pletata si co ro b o ra ta cu N orm ele
m etodologice de aplicare.

9 . Suma estim ata pentru aceasta achiziţie este de 30.000 lei (cu TVA).

SEF SERVICIU POLITIE LOCALA
COL. (r) Jr. Dumbrava Adrian

O FERTAN TUL
(denumirea/numele)
FO R M U LAR DE O FER TA
C ă tre ...................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1.
Examinând
solicitarea
de
oferta,
reprezentanţi
ai
ofertantului
........................................................................../(denumirea/numele ofertantului), ne
oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerinţele cuprinse in documentaţia
menţionata mai sus, sa furnizam „cantitatile de articole din care se compune

uniforma de serviciu pentru poliţiştii locali din cadrul Politiei Locale Buzias”
pentru suma de .............................................................. /(suma in litere si cifre) lei
fara TVA,
la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
............................................................/(suma in litere si cifre) lei.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
furnizam produsele in conformitate cu cerinţele caietului de sarcini.
3. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
............................/(durata in litere si in cifre) zile, respectiv pana la data de
............................./(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data ..../...../......
............./(semnătură) in calitate de............................................ legal autorizat sa
semnez oferta pentru si in num ele................................ /(denumirea/numele
ofertantului)

Tabel nr.1 - conţinând detalierea pretului/produs

Denumire produs
Nr.
crt.
1
2
3
4

Cantitate
(U.M.)
Buc.

Total lei fără T.V.A.
T.V.A. 19%
Total lei inclusiv T.V.A.

Data:

Operator economic,

(semnătura autorizată)

Preţ
unitar/produs
fara TVA

Preţ total/produs
fara TVA

OPERATOR ECONOMIC
73----------- -------------- (denumirea/numele)

FORMULAR 3

d e c l a r a ţ ie p r iv in d e v it a r e a c o n f l ic t u l u i d e in t e r e s e p o t r iv it

1■ Subsemnatul

ART' 59 S‘ 60 DIN LE«

operatorului economic) în
(candidat/ofertant/ofertant
candidatului/ ofertantului

calitate

de

' ««016
* POTWVIT
----- -------- , reprezentant împuternicit al
(denumirea/numele

asociat/terţ
___ ;

şi

sediul/adresa

susţinător

a/

la
procedura
de
■
’
declar
Pe
proprie
răspundere,
următoarele:
cunoscând prevederile art. 59 şi 60 din Leeea nr 98/2016
raspunaere urmatoarele:
componema listei cu persoane, â de,in ^
d e c S i^ r i ^ n S
S
^
t

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:
Munteanu Sorin-primar; Cindea Cristian Vasile-viceprimar si consilier local; Hudrea Ioan-Dorel- consilier localBaias Ştefan- consilier local; Otescu Ioan Valentin- consilier local; Dordea Ioan- consilier local; Dragan Ioanconsilier local; Aldan Florian Petru- consilier local; Kanton Iosif- consilier local; Dirschl Peter Gilbert- consilier
local; Lazar Ioan Cosmin- consilier local; Lozer Lidia- consilier local; Savu Iulia Daniela- consilier local;
Spataru Constantin - consilier local;Tuduce Cristian Dan- consilier local; Molomfalean Ioan - consilier local;
Hudrea Angelica- Sef serv buget;Col(r) Jr. Dumbrava Adrian- sef serviciu politie locala; Mirza Cristina
Mihaela- inspector achiziţii

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
2. Subsemnatul___________________declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere şi prevederile art. 61 din
Legea nr. 98/2016.
a
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în flecare detaliu şi

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,

(semnătură autorizată)

FORM ULAR 4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165 si 167 din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice
Subsemnatul(a)................................................. în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la
procedura de .................................................................. pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect .................................................la data de............................organizată de
................................................................................. declar pe proprie răspundere , sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că:
a) nu sunt în stare de insolvenţă ori lichidare, în supraveghere judiciară, în caz contrar voi
face dovada că am capacitatea de executare a contractului; nu am comis o abatere grava care îmi
pune in discuţie integritatea. De asemenea, nu sunt într-o situaţie de conflict de interese in cadrul
sau in legătura cu procedura in cauza, nu mi-am încălcat in mod grav sau repetat obligaţiile in
cadrul unui contract de achiziţii publice, nu am încercat şi nu voi încerca sa influenţez in mod
nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, abateri conform art. 167 (1) din Legea
98/2016;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, până la data depunerii ofertei, conform
art.165 din Legea 98/2016;
c) nu am fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea uneia dintre infracţiunile de la
art. 164 din Legea 98/2016. :constituirea unui grup infracţional organizat, infracţiuni de corupţie,
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale UE, acte de terorism, spălare de bani, traficul şi
exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate nu sunt adevărate, în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita , în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor ,
orice documente doveditoare de care dispun.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
(semnătură autorizată)

