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CERC 2016 -  224/22.11.2016 

Aprobat 

DIRECT OR 

Claudiu DRAGOMIR 

                                            

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția publică de  

Extinctoare portabile Tip G2, cod CPV 35111320-4 

1. Obiectul:  

Obiectul Caietului de sarcini îl constituie achiziționarea prin cumpărare directă a pachetului ce constă în achiziționarea a 5 
bucăți  Extinctoare portabile Tip G2, cod CPV 35111320-4, la obiectivul Centrul regional de competențe și dezvoltare a 
furnizorilor în sectorul automotive,  str. Paul Morand 15, Parc industrial Freidorf, Timișoara, jud. Timiș. 

Cerințele din Caietului de sarcini reprezintă condițiile minimale obligatorii pe baza cărora operatorii economici specializați 
prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea Contractului. 
Pentru încheierea Contractului se va prezenta de către operatorul specializat dovada că nu se încadrează în prevederile art. 164 

din Legea nr. 98/2016. 

 

2. Durata contractului 

Durata contractului va fi de 10 zile din momentul intrării în vigoare a contractului. 
 

3. Cerinte specifice 

Extinctoare portabile Tip G2 se vor achiziționa de la o entitate specializată,  conform legii, verificarea și încadrarea în Legea 
nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și a Ordinului MAI nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, fiind obligatorie. 

 

4. Recepția cantitativă si calitativă a serviciului. 

Recepția se face prin proces verbal. 

 
5. Responsabilitatea prestatorului 

Prestatorul este obligat, prin personalul propriu angajat pentru executarea prezentului contract,  să cunoasca și să respecte  
îndatoririle ce-i revin și prevederile legale, fiind direct raspunzător. 
  
 6. Cerinţe asupra ofertei 

Oferta financiară va fi prezentată sub forma  lei fără TVA. 
 
 
          

          Întocmit, 

          Responsabil Academia de Training 

Maria Chiriță 

 


