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CAIET DE SARCINI , „ ^ I Nr j "î»'M<»ll|)fi(lH»XMI 
1.DENUMIRE ACHIZIŢIE " J " 6 

Achiziţia unor articole din care se compune uniforma Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă. 

2. GENERALITĂŢI 
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire întocmită 

pentru elaborarea şi prezentarea ofertei privind achiziţia produselor, necesare pentru 
echiparea personalului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 

Produsele care fac obiectul caietului de sarcini sunt cele redate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. Produs/caracteristici Cantitate Preţ unitar 

estimat 

Valoare totală 
estimată 

(inclusiv TVA) - Lei 

1 CAPELA 20 50 RON 1000 RON 
2 PANTALON CU PIEPTAR 20 120 RON 2400 RON 
3 EMBLEMĂ PENTRU MÂNECĂ 20 15 RON 300 RON 
4 EMBLEMA PENTRU IERARHIZARE 10 15 RON 150 RON 
5 HAINA S.V.S.U. 20 240 RON 480 RON 

3.CONDIŢII DE RECEPŢIE ŞI DE GARANŢIE 

Produsele se vor recepţiona la sediul autorităţii contractante . Transportul produselor 
cade in sarcina furnizorului. Şeful S.V.S.U. îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind 
calitatea materiilor prime şi auxiliare folosite solicitând furnizorului să efectueze determinări 
ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să 
verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la 
produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul 
constatării de neconformităţi. 

4.FISĂ TEHNICĂ 
Prezenta fişă tehnică stabileşte forma, dimensiunile şi condiţiile tehnice de 

calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecţionat. 
Prezentarea produselor ce urmează a fi achiziţionate: 
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1 PANTALONII CU PIEPTAR SI BRETELE ELASTICE SI 
REGLABILE- 20 BUCĂŢI 

.GENERALITĂŢI 
1.1. Pantalonul cu pieptar cu betelie elastică posterioară prevăzută cu cataramă; benzi 
ajustabile 
1.2. în faţâ pantalonii nu au deschizătură (şliţ. 
1.3. Pantalonii se confecţionează pe 5 talii, de la 0 - IV şi 11 grosimi de la 42 - 62. 
Taliile se încadrează pe următoarele înălţimi: 

- talia 0 de la 186 -192 cm; 
- talia I de la 179 - 185 cm; 
- talia II de la 173 -178 cm; 
- talia III de la 166 -172 cm; 
- talia IV de la 159 - 165 cm. 

1.4. Pantalonii sunt confecţionaţi din stofa de culoare : 
- Bleumarin-indigo 

1.5. Pantalonii gata confecţionaţi trebuie să corespundă cu prevederile prezentei specificaţiei 
tehnice şi cu modelul de referinţă avizat. 

2.2. MATERIALE FOLOSITE 
1 N r * I crt. 

Denumirea produsului Utilizare 1 

1. Stofă - material de bază 
2. Ţesătură tip serge antistatizata, la 

culoare; 
- căptuşeală partea superioară a feţelor de pantalon (în caz 
pantaloni iarnă), capac buzunar spate 

3. Bandă specială cu inserţie 
chimizată şi şnur adeziv pentru 
betelie 

- întăritură betelie stofa 

4. Bandă la mijlocul piciorului sau in 
partea de jos 

- reflectorizantă 

5. Bandă textilă - terminaţie pantalon (rejansă) 
7. Aţă afirom Nm 80/3 - pentru asamblat 
8. Aţă PE 65/3 - cusătură interioara, cusătura de mijloc a spatelui şi 

butoniere 
9. Nasturi diametru 15 mm Capac buzunar spate 
10. Copcă metalică model 4 

sau 7 
- fixat pantalon în betelie 

11 Bretele elastice elasticul va fi fixat in locul curelei 
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NOTĂ 1: Producătorul se va asigura că toate materialele introduse în procesul de 
fabricaţie au calitatea impusă de cerinţele prezentei specificaţii tehnice, au caracteristici 
tehnice compatibile referitoare la menţinerea stabilităţii dimensionale la spălat şi călcat 
, respectiv modificări dimensionale la spălat + 2%, rezistenţa vopsirilor 4/5 şi 
garantează că nu au efecte nocive asupra organismului uman. 
Mostrele prezentate în cadrul procedurilor de achiziţii şi produsele livrate în cadrul 
contractului, vor fi însoţite de declaraţie de conformitate emisă de către confecţioner şi 
buletine de analiză emise de un laborator specializat pentru materialele auxiliare şi 
furniturile de la punctele 2,3,5, folosite la confecţionarea acestora. 

NOTĂ 2: Pantalonii se realizează în sistemul de confecţii prin măsuri individuale, probe de 
ajustare şi proba finală, pe baza măsurătorilor efectuate de furnizor. 
.3. CONFECŢIONAREA 
Pantalonul se compune din feţe, spaţi, buzunare, şliţ şi betelie. 
3.1. Feţele de pantalon nu sunt prevăzute cu o deschidere (şliţ) şi copcă ce se încheie cu 
fermoar în betelie. 
La partea superioară feţele sunt prevăzute cu câte un fald călcat pe faţă spre partea laterală. 
Buzunarele sunt executate pe cant având contrarefileţii din material fond. Distanţa de la 
cusătura beteliei până la deschizătura buzunarului este de 2 - 2,5 cm. 
3.2. Pantalonul pe cusăturile interioare, la părţile din spate, pentru mărimile mari, poate avea 
un clin de maximum 12 cm lungime măsurat pe cusătura de împreunare în partea din spate şi 
8-9 cm lăţime în partea de sus. Rezerva cusăturii din mijloc a spatelui este de minim 2 cm de 
la tighel. Rezerva beteliei la spate se îndoaie în interior şi se fixează prin punctare. Părţile din 
spate pe cusătura din interior vor avea o rezervă de minimum 2 cm de la tighel. 
3.3. Pantalonul pe cusăturile interioare şi cusătura de încheiere a spatelui se încheie cu 
maşina specială, având cusătură lanţ. 
3.4. Feţele de pantalon dunt dublate la partea superioară, până la nivelul genunchilor cu 
căptuşeală (în cazul pantalonilor de iarnă), surfilată şi fixată în cusăturile interioare. 
3.5. Toate cusăturile interioare şi terminaţia se surfilează cu maşina specială. 

Pantalonul trebuie lucrat îngrijit, cu cusături drepte şi cu împunsături egale. Desimea 
tighelelor va fi de 4 - 5 împunsături/cm . Capetele cusăturilor trebuie să fie bine întărite, iar 
pantalonul curăţat de aţe. 
Cusăturile pantalonului se surfilează cu maşina cu aţă la culoarea Stofei. 

Rezerva de îndoire jos la terminaţie este de 5 cm care se fixează cu ştafir nestrâns 
pentru a nu se imprima pe faţă, iar de jur împrejur se fixează bandă textilă (şiret) la culoarea 
materialului pentru a asigura protecţie la uzură. 
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4 CONDIŢII DE RECEPŢIE. DEPOZITARE TRANSPORT, GARANŢII 
Recepţia calitativă a cămăşilor se face la sediul beneficiarului, situaţie în care furnizorul îşi 
asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor. 

4.1. Depozitarea se face în magazii curate, aerisite şi cu pereţii uscaţi. Cutiile 
se aşează pe rafturi sau podiumuri pe talii şi grosimi conform procentajului cerut de 
beneficiar, ferite de acţiunea directă a razelor solare şi rozătoarelor. 

4.2. Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate şi acoperite. 
4.3. Produsele au termen de garanţie de 1 an, în condiţii de utilizare normală. 

Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar. 

2 HAINĂ PENTRU ECHIPELE SPECIALIZATE ÎN DOMENIUL 
INTERVENŢIEI 

Generalităţi -

GEACA DREAPTA , TIP SCURTA UNISEX - 20 bucăţi de culoare de 
culoare Bleumarin-indigo cu tesatura hidrofoba, benzi contrastanta si 
reflectorizante. 

- Mesada interioara detaşabila prevăzută cu capse 

- Gluga fixa cu mascare in guler prevăzută cu scai 

- Cusături vulcanizate pentru asigurarea impermiabilitatii ridicate. 

- 2 benzi reflectorizante atat pe circumferinţa gecii cat si pe mâneci 

- Intaritura umeri 

- 2 buzunare fata plisate pe ambele parti prevăzute cu scai 

- 2 buzunare laterale la nivelul soldului 

- 2 buzunare interioare pe fiecare din parti, prevăzute cu fermoar 

- Ic la mâneci prevăzut cu fermoar 

- Spate plisat 

- Fermoar principal de inchidere din plastic SI CAPSE 

- Cusături la 2 ace 

- Material impermeabil rezistent la apa, vant etc. 

- Aerisiri dispuse sub brat si in părţile laterale 

- Material 100% poliester, greutate 164 gr/mp 
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- Pe maneca de pe mana stângă are forma de scut, cu dimensiunile 100 mm * 80 mm, şi se 

confecţionează din fibre poliesterice. fondul emblemei este roşu - antic, are înscrie cu litere 

de culoare neagră la partea superioară cuvintele "S.V.S.U.", iar în centru este redat, în culoare 

galbenă, însemnul profesional. 

2.1 CONDIŢII DE RECEPŢIE. DEPOZITARE TRANSPORT, GARANŢII 

Recepţia calitativă a cămăşilor se face la sediul beneficiarului, situaţie în care furnizorul îşi 
asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor. 

2.1. Depozitarea se face în magazii curate, aerisite şi cu pereţii uscaţi. Cutiile se 
aşează pe rafturi sau podiumuri pe talii şi grosimi conform procentajului cerut de beneficiar, 
ferite de acţiunea directă a razelor solare şi rozătoarelor. 

2.2. Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate şi acoperite. 
2.3. Produsele au termen de garanţie de 1 an, în condiţii de utilizare normală. 

Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar. 

3 CAPELĂ 
1 CARACTERISTICI TEHNICE 

De culoare albastru inchis, cu emblemă cu scut metalic specifică, termoizolantă şi cu 

cozoroc. Sistemul de reglare a circumferinţei va fi regletat cu ajutorul unuei benzi scai. Toate 

cusăturile vor fi asigurate împotriva destrămăriiprin sulfilare sau acoperire. 

2 CONDIŢII DE RECEPŢIE 

Recepţia calitativă a cămăşilor se face la sediul beneficiarului, situaţie în care 

furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor. 

3 DEPOZITARE TRANSPORT, GARANŢII 

4.1. Depozitarea se face în magazii curate, aerisite şi cu pereţii uscaţi. Cutiile se 
aşează pe rafturi sau podiumuri pe talii şi grosimi conform procentajului cerut de beneficiar, 
ferite de acţiunea directă a razelor solare şi rozătoarelor. 

4.2. Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate şi acoperite. 
4.3. Produsele au termen de garanţie de 1 an, în condiţii de utilizare normală. 

Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar. 
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4 BOCANCI 
1 CARACTERISTICI TEHNICE 

De culoare neagră cu şiret si fermoar. 

5 fete: piele naturala de bovina, tratata hidrofug, extra groasa, rezistenta la apa 

(impermeabila) 

- talpa: din poliuretan cu dubla densitate, rezistenta la flexare si abraziune, antistatica, 

antiacizi, antiulei, baze, antiderapanta, cu sistem de absorbţie a socului integrat in toc 

- captuseala: din textil perforat aerat, rezistenta la abraziune, antitranspiratie, tratata 

antimicotic si antibacterian 

- brant: detaşabil, antistatic, rezistent la abraziune, antitranspiratie, antimicotic si 

antibacterian 

* Mărimi: 40,41,42, 

înălţime: 25cm 

Greutate: 1200g (o pereche marimea 41). 

2 CONDIŢII DE RECEPŢIE. DEPOZITARE TRANSPORT, GARANŢII 

• Recepţia calitativă a cămăşilor se face la sediul beneficiarului, situaţie în care 

furnizorul îşi asumă întreaga responsabilitate asupra calităţii produselor. 

S Depozitarea se face în magazii curate, aerisite şi cu pereţii uscaţi. Cutiile se aşează pe 
rafturi sau podiumuri pe talii şi grosimi conform procentajului cerut de beneficiar, 
ferite de acţiunea directă a razelor solare şi rozătoarelor. 

S Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate şi acoperite. 
S Produsele au termen de garanţie de 1 an, în condiţii de utilizare normală. Termenul de 

garanţie începe de la data furnizării către beneficiar. 
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