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ASOCIAȚIA CLUSTERUL ROMÂN PENTRU PROTECȚIE ȘO ECOLOGIE ÎN DOMENIUL 
MATERIALELOR CHIMICE, BIOLOGICE, RADIOLOGICE/NUCLEARE ȘI EXPLOZIVE (PROECO 
CBRNE) 
Unitatea de Implementarea a Proiectului H2020 – Secure societies - Protecting freedom and security of 
Europe and its citizens SU-DRS02-2018-2019-2020– Technologies for first responders – Research and 
Innovation Action (RIA) 
 
Nr. 16 din 28.07.2022 

 
CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția de produse specifice necesare , respectiv un CORT DECONTAMINARE CBRN  și un 
CORT TRIAJ în cadrul proiectului H2020 – Secure societies - Protecting freedom and security of Europe 

and its citizens SU-DRS02-2018-2019-2020– Technologies for first responders – Research and 
Innovation Action (RIA)  

Grant Agreement No. 882897 
 

1. Introducere 

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât 
potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante. 

Cerințele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. 

Ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini vor fi declarate 
neconforme în temeiul art. 215, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 137, alin. (3), lit. a) din 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice din 02.06.2016 aprobate prin 
H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Se acceptă doar produse noi. Nu se acceptă produse re-manufacturate. 
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-

un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind 
menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru 
asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. 

În cadrul prezentului caiet de sarcini, termenii de Ofertant și Furnizor vor avea același înțeles. 
Produsele trebuie să îndeplinească toate condițiile legale pentru introducerea pe piață și punere în 
funcțiune a produselor în România și să prezinte marcaj CE. 

 
1.1 Obiectivul contractului 

Prezentul caiet de sarcini are drept scop prezentarea cerințelor minime obligatorii aferente 
furnizării produselor un  CORT DECONTAMINARE CBRN– 1 buc și un CORT TRIAJ – 1 buc, pentru 
CLUSTERUL ROMAN PROECO CBRNE. 

 
1.2 Conținutul prezentului Caiet de Sarcini 

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și 
fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic ș i  de 
performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum ș i  sisteme de asigurare a calității, 
terminologie, simboluri, teste ș i  metode de testare, ambalare, etichetare, marcare. 

 
2. Contextul realizării acestei achiziții de produse 

 
2.1 Informații despre Autoritatea Contractantă 

Autoritatea contractantă: Asociat ia Clusterul Roman PREOCO-CBRNE, Str. Nicolae Teclu, nr. 
46-48, sector 3, București, telefon 021-345.21.73, email: secretariat@proeco-cbrne.ro 

Beneficiarul Investiției este Clusterul Roman PREOCO-CBRNE, care este o asociație de 
persoane juridice din Romania  și are ca scop cercetarea, inovarea, dezvoltarea, transferul tehnologic și 
educația in domeniul materialelor chimice, biologice, radiologice/nucleare și explozive. 

 
2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor 

Clusterul Roman PREOCO-CBRNE este beneficiarul proiectului H2020 – Secure societies - 
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Protecting freedom and security of Europe and its citizens SU-DRS02-2018-2019-2020– Technologies for 
first responders – Research and Innovation Action (RIA) Grant Agreement No. 882897 4 . 

Pentru organizarea și desfasurarea exercitilui UC6 – S&R Use Case 6: Resilience Support for 
Critical Infrastructures through Standardized Training on CBRN (Romania) este necesară achiziția unui 
cort de decontaminare CBRN și a unui cort pentru triaj. 

 
2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 

Prin Achiziția publică de furnizare produse specifice de decontaminare CBRNE se va duce la 
îndeplinire obiectivele stabilite la exercitiul UC6 din cadrul proiectului mentionat mai sus. 

 
2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul 

Nu este cazul 
 

2.5 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară 
activitatea 

Nu este cazul 
 

2.6 Factori interesați și rolul acestora 
Titular investiție: Clusterul Roman PREOCO-CBRNE  
Beneficiar investiție: Clusterul Roman PREOCO-CBRNE. 
 

3. Descrierea produselor solicitate 
 

3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității 
În vederea desfășurării activităților specifice organizate in cadrul UC6 este necesara 

achiziționarea următoarelor produse: 
- CORT DECONTAMINARE CBRN– 1 buc  
- CORT TRIAJ– 1 buc,  
Acestea vor fi utilizare de către CLUSTERUL Roman PROECO CBRNE in cadrul în in cadrul 

exercitiului UC-6, conform prevederilor din Grant Agreement No. 882897 4 
 

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor 

Realizarea exercitiului UC-6, care are ca scop testarea echipelor de interventie, conform instruirii 
prealabile, precum si testarea si validarea unor echipamente si tehnologii dezvoltate in cadrul proiectului. 

 
3.3. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate. 

Se va achiziționa produsele: 
- CORT DECONTAMINARE CBRN– 1 buc  
- CORT TRIAJ– 1 buc 

În derularea contractului, activitatea Furnizorului va fi condusă de următoarele principii: 
- Furnizorul acționează în interesul Autorității Contractante pe durata furnizării produselor, în 

condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire; 
- Furnizorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce 

privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Furnizorului. 
 

3.4.1 Produse solicitate 
- CORT DECONTAMINARE CBRN– 1 buc  
- CORT TRIAJ– 1 buc 
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Nr. 

 
Denum
ire 
produ
s 

 
Cantit

ate 
(buc.
) 

 
Loc de livrare 

 
Termen 

de livrare 
solicitat 

Specific
ații 

tehnice 
sau 

cerințe 
funcțio

nale 
minime 

Specific
ații 

tehnice 
sau 

cerințe 
funcțion

ale 
extinse 

Durat
ă 
mini
mă 
garan
ție 

 

 
1 

 
Cort 

decontami
nare 

CBRN 

 

 
1 

Clusterul 
Roman 

PREOCO-
CBRNE: 

- 1 buc./ Str. 
Nicolae Teclu, nr. 
46-48, sector 3, 

București 

Maxim 30 de 
zile de la 
semnarea 

contractului 
de ambele 

părți 

Conform 
specificațiil
or tehnice 

- Cort 
decontami

nare 
CBRN 

 

 

 
24 luni 

2 Cort triaj  1 

Clusterul 
Roman 

PREOCO-
CBRNE: 

- 1 buc./ Str. 
Nicolae Teclu, 

nr. 46-48, 
sector 3, 
București 

Maxim 30 de 
zile de la 
semnarea 

contractului 
de ambele 

părți 

Conform 
specificațiil
or tehnice 
- Cort triaj  

 

 
 

24 luni 

 

 

3.4.2. Disponibilitatea dacă este cazul 
Nu este cazul 

 
3.4.3. Termen de livrare 
Termenul de livrare este de maxim 30 de zile de la data semnării contractului de către ambele părți. 

 
3.4.4. Durata contractului 
Durata contractului este 45 de zile de la data semnării contractului de către ambele părți. 

 
3.5 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul 
Nu este cazul 

 
3.5.1 Garanție 

Produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru 
fiecare produs. 

Perioada de garanție începe de la data semnării procesului verbal de recepție. 

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada 
de garanției, inclusiv, dar fără a se limita la: 
- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (dacă este aplicabil); 
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.); 
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil); 
- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; 
- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; 
- înlocuirea părților defecte; 
- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția; 
- instalarea în starea inițială; 
- testarea, pentru asigurarea de funcționare corectă; 
- repunerea în funcțiune. 

 
Noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreați 
de către părți, având ca referință pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice din caietul de 
sarcini. 
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3.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului 
Livrarea produselor se va face la locațiile menționate de beneficiar. 
Furnizorul are obligația notificării Autorității contractante, cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare 

anterior livrării, cu privire la data la care urmează a fi livrate produsele, în vederea dispunerii măsurilor 
administrative/organizatorice aferente. 

Un produs este considerat livrat când toate activitățile din cadrul contractului au fost realizate 
și produsul/echipamentul este instalat, funcționează și este acceptat de către Autoritatea Contractantă. 

Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și 
menținerii în funcțiune. 

Furnizorul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau 
deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. 

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii 
la temperaturi extreme. Furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de 
destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele 
de tranzitare și/sau instalare a produselor. 

Toate materialele de ambalare, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (folii 
de protecție, cutii, etc.) vor fi preluate de către Furnizor după instalarea și testarea echipamentelor cu 
excepția acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezentate în vederea acordării garanției. 

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Furnizorului. 
Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul 

transportului și cauzate de orice factor extern. 
Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termen a produsului și se presupune că a luat în 

considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina, în acest sens nu va invoca niciun motiv 
de întârziere sau costuri suplimentare. 

 
 

3.5.3 Operațiuni cu titlu accesoriu 
 

3.5.3.1 Instalare, punere în funcțiune, testare 

Furnizorul va livra produsele la locul de livrare indicat de Autoritatea Contractantă și va efectua 
orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a acestuia, fără costuri 
suplimentare din partea beneficiarului. 

Furnizorul trebuie să instaleze produsele în mod corespunzător, asigurându-se în același timp 
că spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, furnizorul va  
elimina  toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și 
eliminarea acestora de la locul de instalare. 

Furnizorul va realiza conectarea la infrastructura existentă ș i  apoi toate configurările/setările 
necesare pentru a pune produsul în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate 
ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește 
performanța ș i  calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă. 

După instalare și punere în funcțiune, Furnizorul va efectua teste funcționale ale produsului. 
Furnizorul va efectua pe cheltuiala sa și fără niciun fel de costuri din partea Autorității Contractante toate 
testele pentru a asigura funcționarea produsului în parametrii agreați. 

Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru 
a preveni loviturile, zgârieturile și alte deteriorări, până la acceptarea produselor de către Autoritatea 
Contractantă. 

 
3.5.3.2 Instruirea personalului pentru utilizare 

Furnizorul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat, fără costuri 
suplimentare din partea beneficiarului. 

Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului 
desemnat înțelegerea diferitelor componente ale produsului, înțelegerea tuturor funcționalităților, 
operarea produsului, informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către 
utilizator, informații care să ajute la depistarea problemelor și diagnosticare de bază. 

Vor fi instruite minim 5–maxim 10 persoane, durata sesiunii/sesiunilor de instruire va fi de 
minim 1 zi pentru însușirea tuturor cunoștințelor, în vederea asigurării utilizării corespunzătoare a 
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produsului. 
Furnizorul trebuie să propună orice subiect suplimentar, care ar putea fi necesar pentru a se 

asigura că personalul desemnat este pe deplin instruit, pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a 
produsului. 
Instruirea se va desfășura în limba română. 

Furnizorul va asigura pe durata sesiunii/sesiunilor de instruire materiale suport în limba 
română, care includ cel puțin manuale de operare, etc. 

 
3.5.3.3 Mentenanța preventivă în perioada de garanție 

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație 
ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale 
regulate, cu scopul de a asigura funcționarea optimă a produsului/echipamentului, pentru a reduce 
riscurile de defectare și de deteriorare. 

Furnizorul trebuie să efectueze mentenanța preventivă a produsului în perioada de garanție, în 
conformitate cu cerințele/procedurile stabilite de către producătorul produsului. 

Operațiunile care trebuie efectuate de către Furnizor pentru fiecare intervenție sunt: inspecție, 
testare, operațiuni de întreținere periodică, reglaje, revizii, reparații curente. 

Furnizorul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventivă în 
conformitate cu cerințele/procedurile stabilite de către producătorul echipamentului. 

Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Furnizorul comunică Autorității 
Contractante lista operațiunilor de mentenanță care trebuie efectuate. 

În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produsul, este posibil ca mentenanța 
preventivă să trebuiască a fi realizată în afara orelor normale de lucru, la sfârșit de săptămână sau în 
sărbători legale. 

Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea Contractantă. 
Mentenanța preventivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța 

de muncă, piese de schimb și altele asemenea. 
Operațiunile de mentenanța preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea 

adecvată a personalului care efectuează mentenanța și a altor persoane prezente la locul unde are loc 
intervenția. 

După fiecare intervenție preventivă, Furnizorul trebuie să efectueze teste de funcționare ale 
produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate. 

 
3.5.3.4. Mentenanță corectivă în perioada de post-garanție, după caz 
Nu este cazul 

 
3.5.3.5. Suport tehnic 

Pe toată durata contractului, inclusiv în perioada de garanție (minim 24 de luni), Furnizorul va 
asigura suport tehnic, fără a genera costuri suplimentare. 

Furnizorul va asigura o modalitate de contact, prin care să se poată semnala orice 
problemă/defecțiune care necesită mentenanța preventivă/garanție. De asemenea, va acorda suport 
tehnic  personalului  Autorității Contractante în gestionarea oricărui incident. 

Furnizorul va răspunde în maxim 24 de ore la orice incident semnalat de Autoritatea 
Contractantă, iar timpul maxim de intervenție pentru remedierea oricărei deficiențe va fi de maxim 5 zile 
de la notificare sau un alt termen convenit de comun acord cu achizitorul. 

În perioada postgaranție, furnizorul se obligă să asigure piese de schimb pe o durată de minim 

5 ani. În acest scop, în propunerea tehnică acesta va prezenta o declarație pe propria răspundere 

privind disponibilitatea asigurării pieselor de schimb pentru perioada solicitată (de minim 5 ani). Această 

obligație se va materializa, la solicitarea autorității contractante, prin încheierea unui contract distinct, 

altul decât cel care face obiectul prezentei achiziții și care se va atribui printr-o procedură competitivă, la 

finele perioadei de garanție a produselor. 

3.5.3.6. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din  programul de 
mentenanță corectivă după expirarea garanției 
Nu este cazul 
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3.5.4. Mediul în care este operat produsul 
Nu este cazul 

 
3.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea 
Nu este cazul 

 
3.6. Atribuțiile și responsabilitățile părților 

Părțile își vor îndeplini obligațiile în cadrul contractului în conformitate cu cerințele legislative 
aplicabile și a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 

Autoritatea Contractantă va asigura accesul în spațiile unde vor fi livrate produsele. 

Autoritatea Contractantă se va asigura că personalul ce va utiliza produsele va participa la 
sesiunile de instruire privind modul de utilizare al acestora. 

Părțile se vor asigura ca inspecțiile și testările la care sunt supuse produsele vor fi consemnate 
în procesele verbale de punere în funcțiune emise. 

Furnizorul are obligația de a colabora cu personalul autorității contractante alocat pentru 
furnizarea produselor desfășurate conform contractului (monitorizarea îndeplinirii activităților în cadrul 
contractului, coordonarea activităților în cadrul contractului, feedback). 

Riscuri: 

În executarea contractului pot apărea diverse riscuri, astfel: 

 

Tipul de risc Risc Modalități de gestionare 

1. De 
natura 
managerial
ă 

a) Dificultăți de colaborare și 
comunicare între factorii 
interesați implicați 

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția 
ofertanților declarați câștigători, cu 
promptitudine, orice informații  și/sau 
documente pe care le deține ș i  care pot fi 
relevante pentru realizarea Contractului. 
Contractanții vor consulta Autoritatea 
Contractantă în ceea ce privește orice 
problema întâmpinată în execuția Contractului. 
Autoritatea Contractantă va acorda asistență 
Contractanților, asistență ce ar putea fi 
necesară pentru ca aceștia să își îndeplinească 
sarcinile. 

b) Furnizarea de date și 
informații insuficiente de către 
Autoritatea Contractantă și care 
sunt necesare pentru derularea 
Contractului / pentru îndeplinirea 
cerințelor solicitate prin Caietul 
de Sarcini, la nivelul de calitate 
așteptat 

c)Solicitări  de  informații  noi  din 
partea Contractanților 

Autoritatea Contractantă va colabora cu 
Contractanții pentru furnizarea informațiilor pe 
care aceștia din urmă le pot solicita în mod 
rezonabil pentru realizarea Contractului 

2. De 
natură 
contractual
ă 

a)Neîndeplinirea obligațiilor 
asumate prin Contract 

Autoritatea Contractantă va monitoriza 
Contractul din punct de vedere cantitativ - 
calitativ și al timpului de livrare a produselor. 
Autoritatea Contractantă nu va accepta 
schimbarea specificațiilor tehnice sub nivelul 
impus prin documentația tehnică. Soluționarea 
oricăror diferențe se va face pe cale amiabilă 
sau prin intermediul instanțelor judecătorești. 

b)Apariția unor circumstanțe 
care nu au putut fi prevăzute la 
data încheierii contractului și care 
conduc la modificarea clauzelor 
contractuale în așa măsură încât 
îndeplinirea contractului 
respective ar fi contrară 
achizitorului 

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul 
de a rezilia contractual. 
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Tipul de risc Risc Modalități de gestionare 

3. De 
natură 
tehnică 

Furnizarea unor produse 
neconforme cu cerințele 
solicitate prin Caietul de Sarcini 

Autoritatea Contractantă va urmări cu 
strictețe respectarea specificațiilor tehnice 
pentru produsele livrate și va respinge 
produsele neconforme. 

4. De 
natură 
financiară 

Neplata la termen a facturilor Autoritatea Contractantă va monitoriza 
permanent situația plăților efectuate și 
respectarea termenelor de plată. 

5. De timp a)Imposibilitatea livrării 
produselor la termenele solicitate 

Autoritatea Contractantă trebuie să se asigure 
ca termenul la care trebuie să se livreze 
produsele este unul real, care poate fi 
respectat, astfel încât să nu genereze întârzieri 
în desfășurarea activităților. 

 b)Întârzieri în livrarea produselor Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului, 
furnizorul nu respectă termenul de livrare a 
produselor, acesta are obligația de a notifica, 
în timp util Autoritatea Contractantă. 
Modificarea datelor/perioadelor asumate de 
livrare a produselor se face cu acordul 
părților, în afara cazului în care Autoritatea 
Contractantă este de acord cu o prelungire a 
termenului de fumizare, orice întârziere în 
îndeplinirea Contractului dă dreptul Autorității 
Contractante de a solicita penalități 
Furnizorului în cuantumul prevăzut în Contract 
sau, în funcție de situațiile concrete, de a 
rezilia Contractul. 
 
 

 

4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul/echipamentul 

Documentele pe care Furnizorul trebuie să le livreze Autorității Contractante în cadrul 
contractului sunt: documente de asigurare a garanției, documente de instalare și punere în funcțiune a 
produsului, documente privind instruirea personalului, manualul/documentația de utilizare, 
documente/rapoarte privind testările, aviz de expediție/însoțire a mărfii, factură fiscală, certificat de 
calitate, declarație de conformitate. 

 
5. Recepția produselor 

Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Furnizor și Autoritatea 
Contractantă ș i  se va realiza în termen de maxim 10 zile de la livrarea produsului, cu efectuarea 
tuturor activităților necesare recepției. 

Recepția se va realiza în prezența unui reprezentant al furnizorului. În lipsa reprezentantului 
furnizorului, Autoritatea contractanta nu va răspunde de eventualele lipsuri sau neconformități, acesta 
rezervându-și dreptul de a refuza produsul sau de a-l returna pe cheltuiala furnizorului în cazul identificării 
unor eventuale neconformități. 

În  cazul  în  care  nu  se  va  putea  demonstra  conformitatea  tuturor  caracteristicilor  tehnice  
ale  produsului  cu specificațiile tehnice solicitate prin prezentul caiet de sarcini, produsul nu se va 
recepționa și se va returna. 

Dacă produsul livrat nu corespunde calitativ, Autoritatea contractantă are dreptul să solicite, iar 
furnizorul are obligația de a-l înlocui pe cheltuiala sa. 

La recepția produsului, furnizorul va prezenta: 
- Aviz de însoțire/expediție a mărfii; 
- Manual/instrucțiuni de utilizare și montare, în limba română; 
- Cataloage, pliante sau alte documente necesare în vederea asigurării 

corespondenței între specificațiile tehnice ale produsului livrat și cerințele minimale din 
caietul de sarcini și propunerea tehnică; 

- Proces-verbal de instruire a personalului; 
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- Proces-verbal de instalare, testare și punere în funcțiune a produsului/echipamentului, 
după caz; 

- Certificat de garanție; 
- Certificat de calitate; 
- Declarație de conformitate. 

De asemenea, la recepție, furnizorul trebuie să prezinte declarații vamale (pentru bunuri de import), 
din alte țări decât cele membre UE, dacă este cazul. 

 
6. Modalități și condiții de plată, atribuții ale părților 

Furnizorul va emite factura cu detaliere distinctă, cantitativ și valoric pentru 
produsele livrate. Factura va fi trimisă în original la adresa specificată de Autoritatea 
Contractantă. 

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea Contractantă a procesului verbal de 
recepție. Procesul verbal de recepție va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății. 

Autoritatea Contractantă se obligă să plătească prețul Contractului către furnizor conform 
termenelor și condițiilor stabilite în contract. 

 
 
 

7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Furnizor (inclusiv în 
domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Furnizorul trebuie să respecte toate prevederile legale aplicabile la nivel național, dar și 
regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune). 

Furnizorul va fi pe deplin responsabil pentru subcontractanții săi în furnizarea produsului și 
realizarea operațiunilor cu titlu accesoriu prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de 
Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale. 

Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de 
către Furnizor sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau contractuale, atât 
pentru furnizarea produselor, cât ș i  pentru rezultatele generate de furnizarea produselor. 

În cazul în care intervin schimbări legislative, Furnizorul are obligația de a informa Autoritatea 
Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și 
adapta activitatea în funcție de decizia Autorității Contractante în legătura cu schimbările legislative. 

 
8. Specificații tehnice 
8.1 Cort decontaminare CBRN – 1 buc 

 

Specificați tehnice impuse prin caietul de 
sarcini (cerințe minime obligatorii) 

1.PARAMETRI TEHNICI și FUNCȚIONALI 

Cort decontaminare CBRN: 

Cortul  gonflabil este dotat cu toate accesoriile necesare  funcționării. 

Cortul modular desfășurat trebuie să ocupe o suprafață de minim 40 m²  

Lungimea cortului – min. 8 m 

Cortul trebuie să aibă o înălțime la coama de minim 2,70 m 

Greutatea totala a corturilor nu trebuie sa depășească 200 kg 

Cadru de rezistenta complet gonflabil al corturilor este din țesătură de poliester acoperită cu PVC (850 

g / m²) etanș pe ambele părți, legat de suprafața cortului și podea prin banda adezive tip Velcro. 

Suprafața cortului, podeaua și cadrul gonflabil pot fi schimbate cu ușurință. Se instalează prin umflare 

cu pompa de aer ventilator electric în 2-4 minute. Este prevăzut cu o supapă de evacuare a presiunii 

care previne presiunea excesivă în cadru și spargerea acestuia. 

2.SPECIFICAȚII DE PERFORMANȚĂ și CONDIȚII PRIVIND SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE 

 

3.CONDIȚII CU CARACTER TEHNIC 

 

https://proeco-cbrne.ro/
mailto:secretariat@proeco-cbrne.ro


 

9 / 11 
Str. Nicolae Teclu, nr. 46-48, sector 3, București Telefon: 021-345.21.73– Fax: 021-345.15.41 https://proeco-cbrne.ro  email: secretariat@proeco-cbrne.ro  

   Datele cu caracter personal sunt prelucrate şi protejate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016  

Specificați tehnice impuse prin caietul de 
sarcini (cerințe minime obligatorii) 

Lampa 

Lampa cu fluorescenta 36 W 

Componentele principale ale lămpii: 

Corp  în formă de tub, din policarbonat transparent, cu un diametru de 50 mm. și o grosime de 3 mm 

Lungime: 750-800 mm. 

Capace la capete, cu presă pe cablu IP67 rezistentă la apă și inele oring cu sistem de etanșare. 

Stecher CEE P17 2P + T 220V-16A IP 67 dop de protecție cu 1,5 m H07RN-F 3x2,5 mm2 cablu de 
intrare 

Priza CEE P17 2P + T 220V-16A Soclu de protecție IP 67 cu 1,5 m H07RN-F 3x2,5 mm2 cablu de 
ieșire 
Doua cârlige suspendate pentru fixarea lămpilor 

Circuit electronic anti-interferențe radio, funcționând la frecvențe foarte mari. 

Un comutator pentru pornirea / oprirea luminii poziționate pe mânerul de prindere. 

Nivelul total de protecție al lămpii este IP67 

Cablu 10 m alimentare lămpi 

 

 

4.CONDIȚII PRIVIND CONFORMITATEA 

Echipamentul trebuie să fie nou, să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață în 

România și să prezinte următoarele documente: 

- Certificat de calitate; 

- Declarație de conformitate. 

5.CONDIȚII DE GARANȚIE: 

Termen de garanție minim 24 luni 

 
8.2 Cort triaj – 1 buc 

 

Specificații tehnice impuse prin caietul de 
sarcini (cerințe minime obligatorii) 

1.PARAMETRII TEHNICI și FUNCȚIONALI 

. 

Cortul modular desfășurat trebuie să ocupe o suprafață de minim 40 m²  

Lungimea cortului – min. 8 m 

Cortul trebuie să aibe o inălțime la coama de minim 2,70 m 

Greutatea totala a corturilor nu trebuie sa depășească 200 kg 

 

 

 

Cadru de rezistenta complet gonflabil al corturilor este din țesătură de poliester acoperită cu PVC (850 

g / m²) etanș pe ambele părți, legat de suprafața cortului și podea prin banda adezive tip Velcro. 

Suprafața cortului, podeaua și cadrul gonflabil pot fi schimbate cu ușurință. Se instalează prin umflare 

cu pompa de aer ventilator electric (furnizata in componenta corturilor) în 2-4 minute. Este prevăzut 

cu o supapă de evacuare a presiunii care previne presiunea excesivă în cadru și spargerea acestuia. 

Cort modular: 

Cortul  gonflabil este dotat cu toate accesoriile necesare  funcționării. 

Cortul modular desfășurat trebuie să ocupe o suprafață de minim 40 m²  

Lungimea cortului – min. 8 m 

Cortul trebuie să aibe o inălțime la coama de minim 2,70 m 

Greutatea totala a corturilor nu trebuie sa depășească 200 kg 

 

 

 

Cadru de rezistenta complet gonflabil al corturilor este din țesătură de poliester acoperită cu PVC (850 

g / m²) etanș pe ambele părți, legat de suprafața cortului și podea prin banda adezive tip Velcro. 

Suprafața cortului, podeaua și cadrul gonflabil pot fi schimbate cu ușurință. Se instalează prin umflare 

cu pompa de aer ventilator electric (furnizata in componenta corturilor) în 2-4 minute. Este prevăzut 

cu o supapă de evacuare a presiunii care previne presiunea excesivă în cadru și spargerea acestuia. 
 

Cortul  desfășurat trebuie să ocupe o suprafață de minim 40 m²  

Lungimea cortului – min. 8 m 

Cortul trebuie să aibe o inălțime la coama de minim 2,70 m 

Greutatea totala a corturilor nu trebuie sa depășească 200 kg 
 

Lungimea cortului – min. 8 m 

Cortul trebuie să aibe o inălțime la coama de minim 2,70 m 

Greutatea totala a corturilor nu trebuie sa depășească 200 kg 
 

Cortul trebuie să aibă o înălțime la coama de minim 2,70 m 

Greutatea totala a corturilor nu trebuie sa depășească 200 kg 

Cadru de rezistenta complet gonflabil al corturilor este din țesătură de poliester acoperită cu PVC (850 
g / m²) etanș pe ambele părți, legat de suprafața cortului și podea prin banda adezive tip Velcro. 
Suprafața cortului, podeaua și cadrul gonflabil pot fi schimbate cu ușurință. Se instalează prin umflare 
cu pompa de aer ventilator electric în 2-4 minute. Este prevăzut cu o supapă de evacuare a presiunii 
care previne presiunea excesivă în cadru și spargerea acestuia. 

 

2.SPECIFICAȚII DE PERFORMANȚĂ și CONDIȚII PRIVIND SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE 

Cort cu o intrare și o iesire, asigurând fluxul de triaj, cu închidere cu nasturi și bucle 

3.CONDIȚII CU CARACTER TEHNIC 

Cortul este prevăzut cu podea din țesătura PVC, ancorata in interiorul cortului 

 

4.CONDIȚII PRIVIND CONFORMITATEA 

Echipamentul trebuie să fie nou, să îndeplinească toate condițiile legale pentru punerea pe piață în 

România și să prezinte următoarele documente: 

- Certificat de calitate. 

- Declarația de conformitate. 

5.CONDIȚII DE GARANȚIE: 

Termen de garanție minim 24 luni 
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9. Mod de prezentare – Propunere tehnică 
Propunerea tehnică 
Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării conformității 

acesteia cu cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini și să rezulte că sunt îndeplinite cerințele 
din caietul de sarcini, conform formularului atașat. 

Toate condițiile și caracteristicile impuse în caietul de sarcini cu specificații tehnice sunt obligatorii. 
 

Notă: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o 
marcă de fabrică sau de comerț, un brevet, o invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar 
pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitor operatori economici sau a anumitor produse, aceste specificații vor fi considerate ca având 
mențiunea sau “ECHIVALENT”. 

 
 

10. Criteriul de atribuire: conform art. 187, alin. 3 lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, criteriul de atribuire este: 

 

Cel mai bun raport calitate-preț 

Factor de evaluare Pondere (punctaj maxim) 

1. Prețul ofertei (componenta financiară) – lei fără T.V.A. 90 

2. Termenul de livrare 10 

TOTAL 100 

 

Este declarată câștigătoare oferta care îndeplinește cel mai mare punctaj în urma aplicării 
criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate–preț". 

La stabilirea ponderii factorilor de evaluare, autoritatea contractantă a avut în vedere obiectul 
contractului, raportul preț/durată de livrare, astfel încât să nu se distorsioneze rezultatul procedurii, 
respectiv: 

- maxim 90 de puncte pentru preț, astfel încât să reflecte utilizarea cât mai eficientă a fondurilor 
publice pentru realizarea obiectivului de investiție; 

- maxim 10 de puncte pentru termenul de livrare, pentru satisfacerea nevoilor din cadrul unității 
medicale, prin scurtarea timpului de livrare, punere în funcțiune și utilizare. 

1. Algoritm de calcul: 
Punctajul pentru factorul de evaluare „prețul ofertei” se acordă astfel: 
a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare 
respectiv; 
b) pentru alt preț decât cel prevăzut la lit. a) se acordă 
punctajul astfel: P(n) = (preț minim/preț (n)) x punctajul maxim 
alocat 

 
2. Algoritm de calcul: 

 
Punctajul pentru factorul de evaluare „Termenul de livrare” propus în cadrul ofertei, se acordă astfel: 
a) pentru cel mai scăzut termen de livrare, dar nu mai mic de 10 zile, se acordă punctajul maxim 
alocat factorului de evaluare respectiv; 
b) pentru alt termen decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel: 
P(n) = (Termen de livrare minim/termen de livrare (n)) x punctajul maxim alocat. 

Ofertele cu un termen de livrare mai mare de 45 de zile și mai mic de 10 zile, vor fi considerate 
neconforme. 
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