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În conformitate cu prevederile Regulamentului European  nr.  679/2016 si a Legii  nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date, vă informăm că personalul DUPSM  Sector 1 cunoaște și respectă legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal. 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

1. SCOPUL  ACHIZIŢIEI 

Achiziția de stingătoare de incendiu cu pulbere tip P6. 

2. CANTITATE 

12 buc 

3. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE 

Stingătoarele trebuie să îndeplinească caracteristicile  tehnice și constructive conform SR EN 3-7+A1:2007 - 

Stingâtoare de incendiu portabile. Partea 7: Caracteristici, performante și metode de încercare, respectând 

focarele definite prin SR EN 2:1995/A1:2005 - Clase de incendii 

Stingătoarele de tip P6 (stingătoare portabile cu pulbere presurizate permanent)  

✓ recipientul este executat din tablă de oțel prin procedee de sudura omologate, pe mașini automate de sudat 

sau din aliaj de aluminiu;  

✓ robinetul este executat din alamă, fiind prevăzut cu mâner de susținere, braț declanșator și manometru 

indicator de presiune;  

✓ agentul de stingere - pulbere ecologiăa uscată universală ABC-E 40 % care asigură stingerea cu eficiența 

maxima pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu conține substanțe periculoase pentru sănătatea 

oamenilor și a mediului înconjurator.  

✓ gazul propulsor - azotul (N2) - gaz ecologic făra variații de presiune la variațiile de temperatură;  

✓ pulbere: ABC cu valabilitate de minim 5 ani  

✓ presiunea de lucru: 14 -16 bar;  

✓ presiunea de probă: 25-27 bar;  

✓ control de presiune: vizual pe manometru;  

✓ temperatura admisă: -30 °C + 60 °C.  

✓ masa încărcaturii : 6 kg de pulbere 

4. CERTIFICĂRI 

Ofertanții vor prezenta în cadrul propunerii tehnice un document justificativ conform prevederilor O.M.A.I, 

nr.88/02.04.2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață 

a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor (publicat în M.O. nr. 239/09.04.2012). 

Documentul (certificatul de conformitate) trebuie emis de un organ de certificare acreditat recunoscut în oricare 

dintre statele member ale U.E..  

Documentul prezentat sa fie în termenul legal de valabilitate la data depunerii ofertei.  

Documentele redactate în altă limba se vor prezenta traduse în limba română de un traducator autorizat. 

Produsele vor respecta prevederile legislației și actelor normative în vigoare la data livrarii. 

Produsele care nu respecta prevederile actelor normative și ale legislatiei vor fi considerate neconforme. 

Se va prezenta: 

⎯ Autorizație de la producator pentru livrarea acestor produse pe piata romaneasca. 

⎯ Declarație de conformitate însoțită de un exemplar tradus în limba română. (traducere realizată de 

traducator autorizat). 

⎯ Cerificat de conformitate însoțită de un exemplat tradus în limba română. (traducere realizată de traducator 

autorizat) pentru toate produsele. 

5. MARCAREA PRODUSELOR 

Marcarea (inscriptionarea) produselor 
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Marcarea stingătoarelor se va face cu etichete speciale autoadezive, rezistente la acțiunea agenților externi (apa, 

ulei, etc), în conformitate cu precizarile Centrului National pentru Securitate la Incendiu și Protectie Civila 

Bucuresti.  

Corpul stingatorului va avea aplicat marcajul CE prin poansonare. 

Eticheta producatorului trebuie să cuprindă cel puțin următoarele date: 

▪ numele produsului (tipul stingătorului, precum și substanta de stingere cu care este încărcat); 

▪ tipul de focar la care se utilizează (se materializează prin simboluri grafice tipurile de focare de incendiu la 

care poate fi utilizat stingătorul, inclusiv precizarea posibilității de utilizare asupra instalațiilor electrice sub 

tensiune precum și a tipului de focare care a fost certificat); 

▪ modul de utilizare (indicarea prin text și simboluri grafice a modului de punere în funcțiune și de utilizare 

a stingătorului); 

▪ numele producatorului (denumirea firmei care a produs stingătorul); adresa, telefon fax, etc. 

▪ inscripții privind următoarele caracteristici tehnice: 

⎯ presiunea de lucru/proba (bar); 

⎯ bătaia jetului (m); 

⎯ domeniul de temperatura la care funcționează stingătorul (°C); 

⎯ date referitoare la controlul presiunii la manometru; 

⎯ timp de descărcare; 

⎯ termen de garanție 

⎯ anul scadent pentru agentul stingător; 

⎯ perioada de verificare; 

⎯ marca de fabrica a producatorului; 

⎯ marcajul CE și nr. Organismului de certificare; 

⎯ luna/an de fabricație; 

⎯ numarul de lot sau seria de fabricație. 

Marcarea va fi lizibila, de tip permanent, rezistentă în timp. Locul marcării va corespunde cu specificațiile din 

documentația de execuție. 

6. AMBALARE 

Ambalajul va asigura protecția produselor împotriva șocurilor mecanice, intemperiilor, impuritătilor și 

conservarea corespunzătoare împotriva oxidării.  

Fiecare produs va fi ambalat individual și marcat corespunzator. 

Furnizorul va pune la dispoziție instrucțiuni, în vederea utilizării produselor livrate. 

7. TRANSPORTUL 

Transportul produselor se va face la beneficiar, conform cantității specificate, la sediul din București, strada 

Mureș, nr.18-24, sector 1, București. 

Costul transportului va fi inclus în pret. 

8. DEPOZITARE 

Stingătoarele vor fi însoțite de documentație tehnică în limba română referitoare la particularitățile depozitării. 

9. ÎNTRETINERE 

Stingătoarele vor fi însoțite de documentația tehnica în limba română referitoare la ritmicitatea / volumul 

întreținerilor tehnice necesare pe timpul exploatării / introducerii în serviciu. 

10. RECEPȚIA PRODUSELOR 

1) Receptia cantitativa și calitativă la achizitor se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii 

produselor, în baza documentelor care însoțesc transportul, respectiv aviz de expeditie, factura fiscală, declarație 

de conformitate și certificate de calitate. 
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2) In cazul în care la verificarea calității produselor se constată că aceastea nu corespund cu cele menționate în 

documentele de calitate - care trebuie sa fie în concordanță cu cerintele de calitate din referat - furnizorul va fi 

înștiințat asupra neconformităților constatate pe care este obligat sa le soluționeze conform clauzelor 

contractuale. 

Produsele trebuie să fie noi, de fabricație recentă (în cazul stingătoarelor, data introducerii agentului stingător 

să nu depășească 30 de zile înainte de data livrării, în cazul recipienților supuși regimului de verificări periodice, 

conform prescripțiilor aplicabile ) 

Stingătoarele trebuie să fie în stare de funcționare cu sigiliile intacte și cu acul manometrului în limitele de 

presiune admise (zona verde a cadranului). 

Evaluarea conformității produselor, efectuată de către comisia autoritatii contractante, nu exonerează furnizorul 

de răspunderea în privința conformității produsului livrat. 

Produsele care nu sunt conforme cu specificațiile tehnice se resping, urmând a fi înlocuite de catre furnizor, pe 

cheltuiala aceastuia, în maxim 3 zile de la efectuarea recepției. 

11. DOCUMENTELE ÎNSOȚITOARE: 

Produsele vor fi însoțite la recepție de următoarele documente: 

-eticheta autoadezivă aplicată pe fiecare stingător; 

-fisa tehnică/carte tehnică/manual de întreținere/formulare specifice verificărilor sub presiune în cazul 

recipienților; 

-declarație de conformitate; 

-certificat de garanție, conform cu art. 20 și 21 din "Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile 

asociate acestora". 

-aviz de expediție/factura fiscală. 

12. GARANȚIA PRODUSELOR 

Termenul de garanție acordat produselor livrate va fi de minim 12 luni de la data livrării. Aceasta cerință este 

minimală. 

13. ÎNTOCMIREA OFERTEI 

 Propunerea tehnică se va întocmi ca răspuns la cerințele formulate în prezentul caiet de sarcini, astfel 

încât acestea să demonstreze respectarea cerințelor caietului de sarcini. 

 Propunerea financiară se va prezenta conform Formularului PF, pus la dispoziție de achizitor.  

14. PLATA SERVICIILOR 

 Achizitorul va plăti contravaloarea produselor, în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii la 

sediul achizitorului. Plata se face în cont de trezorerie.  

15. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

 Prețul cel mai scăzut 

 

Serviciul Administrativ, 

Șef Serviciu,  

Radu Daniel TRĂSCĂIANU 

 

Serviciul Management Achiziții Publice 

Șef Serviciu, 

Diana Beatrice PAULIUC 

 

 

Birou Pregătire și Derulare Procese Achiziții Publice 

Cătălina FOTACHE 
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Formular nr. 1 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.164, alin. (1) și ale art. 167, alin. (1) din 

legea 98/2016 

 

 

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), cetatean ...... (se va completa nationalitatea), nascut la data de ......, in localitatatea 

....., domiciliat in ..... .....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in actul de 

identitate), posesor al ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de .....,  

reprezentant legal/împuternicit (se pastreaza varianta aplicabila) al .......... (denumirea completa a operatorului economic, conform 

datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social in .....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ 

sector, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. .............., avand codul 

unic de inregistrare ..............,  

ținând seama de anunțul publicitar nr. ............... publicat în SEAP de DUPSPM S1 în calitate de autoritate 

contractanta pentru realizarea achiziției directe având ca obiect ................................... 

cunoscând dispozițiile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declarați, declar pe proprie raspundere ca 

societatea noastra și, dupa caz, persoanele care fac parte din organul de administrare/ de conducere/ de 

supraveghere, nu se afla în situațiile prevazute la art. 164, alin. (1) și la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice. 

 

 

Data ................................ 

 

................................ (semnatura), în calitate de ................................, legal autorizat sa semnez declarația 

pentru și în numele ................................   (denumirea/ numele operatorului) 
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Formular nr. 2 – Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din legea 98/2016 

 

Subsemnatul, ...........(nume și prenume) reprezentant împuternicit/ legal al .................. (denumirea/numele şi 

sediul/adresa ofertantului), în calitate de ............ (se precizează calitatea în care operatorul participă la procedură: 

ofertant unic/ subcontractant/ terț susținător) la procedura de ................ (se menţionează procedura) pentru achiziţia 

de .............. (se inserează denumirea contractului şi codul CPV), organizată de DUPSPM S1 prin publicarea în SEAP 

a anunțului de participare nr. ........./.............. (se inserează numărul și data anunțului de participare astfel cum sunt 

acestea indicate în anunțul publicat în SEAP) 
luând act de numele persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, astfel cum au fost 

acestea precizate în cuprinsul documentației de atribuire, respectiv: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele persoanei cu 

funcție de decizie 

Funcția pe care o deține în cadrul autoritații 

contractante 

1.  Cătălin Gabriel Marinescu Director General 

2.  Ofelia Carmen Brutaru Consilier Superior, Directia Management Economic 

3.  Radu Daniel Trăscăianu Șef Serviciu Administrativ 

4.  Diana Beatrice Pauliuc Şef Serviciu Management Achiziţii Publice  

5.  Nicolae Gușu  Şef Serviciu Juridic, Avizare Acte și Arhivă 

 

declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals 

în declarații prevăzute la art. 326 din Codul penal al României, că societatea noastră nu se află în situații 

generatoare de conflicte de interese astfel cum sunt acestea prevăzute în dispozițiile art. 59 și 60 din Legea 

nr.98/2016 privind achizițiile publice 

 

Atașez la prezenta declarație informații relevante pentru verificarea potențialei situații de conflict de interese, 

după cum urmează: 

(informațiile de mai jos se completează în funcție de forma de organizare a operatorului economic – societate cu 

răspundere limitată, societate pe acțiuni etc): 

• Lista cu membrii Consiliului de Administrație  

1. ................. (introduceți numele complet al membrului 1) 

2. ................. (introduceți numele complet al membrului 2) 

................... (continuați completarea listei potrivit datelor corespunzătoare din documentele societății) 

• Lista cu membrii organului de conducere 

1. ................. (introduceți numele complet al membrului 1) 

2. ................. (introduceți numele complet al membrului 2) 

................... (continuați completarea listei potrivit datelor corespunzătoare din documentele societății) 

• Lista cu membrii organului de supraveghere  

1. ................. (introduceți numele complet al membrului 1) 

2. ................. (introduceți numele complet al membrului 2) 

................... (continuați completarea listei potrivit datelor corespunzătoare din documentele societății) 

• Lista cu membrii acționarilor/asociaților cu participare mai mult de 10% din capital 

1. ................. (introduceți numele complet al membrului 1) 

2. ................. (introduceți numele complet al membrului 2) 
................... (continuați completarea listei potrivit datelor corespunzătoare din documentele societății) 

Data ................................ 

................................ (semnatura), în calitate de ................................, legal autorizat sa semnez declarația 

pentru și în numele ................................   (denumirea/ numele operatorului) 

 

F-PS-04.09 
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Formular PF – Propunere financiară  

 

 

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), cetăţean ...... (se va completa nationalitatea), născut la data de ......, în localitatea ....., 

domiciliat in ..... .....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in actul de identitate), 

posesor al ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de .....,  

reprezentant legal/împuternicit (se pastreaza varianta aplicabila) al .......... (denumirea completa a operatorului economic, conform 

datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social in .....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ 

sector, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), înregistrat in Registrul Comertului sub nr. .............., având codul 

unic de inregistrare ..............,  

ținând seama de anunțul publicitar nr. ............... publicat în SEAP de Sectorul 1 al Muncipiului București, în 

calitate de autoritate contractantă, pentru realizarea achiziției directe având ca obiect ...................................  

ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră va fi declarată câştigătoare, să prestăm serviciile solicitate în 

caietul de sarcini pentru valoarea de  ……..... lei fără TVA (valoarea în litere şi cifre), la aceasta valoare se adauga 

TVA de ...% TVA (cuantum in litere si cifre), respectiv .....  lei fărăTVA (valoarea in litere si cifre) 

Produs Cantitate Preț unitar fără TVA Valoare fără TVA 

Stingător P6 12   

 

 

 

 

 

 

Ne angajăm să menţinem această oferta valabilă pentru o durată de 60 (treizeci) de zile, respectiv până la data 

de .......................(ziua/luna/anul) şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

 

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ dacă respectiva oferta nu satisface 

condițiile din anunțul publicitar nr. ...... și din caietul de sarcini aferent. 

   

Data ................................ 

 

................................ (semnatură), în calitate de ................................, legal autorizat să semnez declarația 

pentru și în numele ................................   (denumirea/ numele operatorului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta este valoarea care se introduce 

in SEAP 
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Formular nr. 3 – Declaraţie de consimţământ  privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Conform dispozițiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

Subsemnatul/Subsemnata ..... (numele și prenumele), domiciliat/ă în .....(adresa completa: oras, strada, numar 

postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise în actul de identitate), telefon _________ 

născut/ă la data de în localitatea_________, Carte de identitate Seria________ Nr._________, emis la data 

de________, de către________________, în calitate de reprezentant legal/persoana imputernicita al/a societății 

________________, participant la procesul de achiziție a ……………...... (se va completa cu denumirea 

contractului conform anunțului publicitar) îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului. 

Informațiile cu caracter personal  vor fi folosite în cadrul procesului de achiziție.  

Datele nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra 

scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile legii.  

Dacă datele cu caracter personal furnizate vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut, etc.) mă oblig să 

informez în scris Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, în termen de cel mult 3 zile 

lucrătoare de la data apariției modificării. 

 

 

 

 

 

 

Data .......... 

 

................ (numele complet), în calitate de ................, autorizat să semnez cu semnătură electronică extinsă 

declarația pentru și în numele ................  (denumirea operatorului economic) 
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