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Referatul de necesitate

incluse in Referatul de necesitate sunt destinate:

Referat de necesitate ri\
Persoanu de contact din compartimentul de specialitate beneficiar al
achizi\iei din cadrul autorildliiconlrqctonte penlru acesl Refetal de
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Are ata$at: x
Documente ata$ate Caietul de sarcini

Caietul de sarcini, care in opinia compartimentului

ce emite Referatul de necesitate

poate fi inclus ca atare in Documentalia de atribuire x
necesite completiri, revizuiri, actualizdri $.a. Nu este cazul

Documentul descriptiv, care in opinia

compartimentului ce emite Referatul de necesitate
Doate fi inclus ca atare in Documenta{ia de atribuire x
necesitA completiri, revizuiri, actualiziri g.a. Nu este cazul

Definireacaracteristiciloauprodusele,carefacobiectulachizi1iei,,qi
care trebuie incluse in Caietul de sarcini/Dosurnentalia descriptivi pentru realizarea achiziliei

Nu este cazul

A Descrieree serviciilor care urmeazl sI fie
Introducefi achizilia care face

obiectul acestui Referat de necesitate
,,furnizarea de unforme si echipamente"

Precizati destina{ia achizi{iei prin
care urmeazl a fi satisfrcutl
necesitatea

Selectali, dupd caz, iie:
- realizores unui interes Public
sou
- asiguroreafuncliondrii autoritdlii conlr\clanle,in yedereatndeplinirii

misiunii/obiectivelor pentru core aceasto a fost inliinlatd
Realizarea unui interes Public
.lrigu.r."" func!ionirii autoritl(ii contractante, in vederea indeplinirii
misiunii/obiectivelor pentru cq1g aceasta a fost infii x



B. Fundamentarea necesitlfii
a. De ce urmeazd sd se achizilioneze serviciul descris ca necesitate?

Dotarea personalului nedidactic si auxiliar (ingrijitoare, muncitori la sol, bucatar, fochist, mecanic) din cadrul

Scolii Gimnaziale Nr. 81, cu uniforme si echipament de lucru, corespunzator riscurilor specifice meseriilor si

locurilor de munca din cadrul unitatii ce se face pentru a se respecta prevederile legale in vigoare.

b. Toate celelalte posibilitdli de a satisfoce nevoia aufost evaluate Si analizale?
DA

c. Cefactor inleresal (persoand) susline cd este nevoie de acest serviciu?
Scoala Gimnaziala Nr. 81, rcprezentata de catre Badea Gheorghita, cu functia de Director, elevii, personalul

didactic si auxiliar.
d. Care esle motivaliafaptului pentru care se considerd cd aceastd nevoie este o necesitate?
Respectarea legislatiei in vigoare si pentru asigurarea pretectiei personalului nedidactic si auxiliar.

C. Contribu{ia satisfacerii necesiti{ii la indeplinirea obiectivelor autoritl{ii contractante sau la
acesteiafu

Necesitatea identifi cati Dotarea cu uniforme si echipament de lucru a personalului nedidactic si

auxiliar din cadrul Scolii GimnazialeNr. 81

Obiectivul/obiectivele autoritl(ii
contractante la care contribuie satisfacerea
necesitltii si cum se realizeazl

Respectarea legislatiei in vigoare si pentru asigurarea pretectiei personalului

nedidactic si auxiliar.

Obiectivul/obiectivele proiectului la
indeplinirea clruia/clrora contribuie
satisfacerea necesitllii ;i legltura cu
activitatea autoriti{ii contractante

Respectarea prevederilor:
}Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modificarile si

completarile ulterioare
} Hotir6rea Guvemului nr.39512016 penfiu aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la dibuirea contractului de achizit'e

publicd/acordului-cadru din kgea nr. 98/201 6 privind achiziliile publice

)Irgea nr. 101/2016, privind remediile gi c6ile de atac in materie de

atribuire a contractelor de achizilie public6, a contractelor sectoriale 9i a

contractelor de concesiune de lucrdri qi concesiune de servicii, precum qi

pentru organizarea gi funclionarea Consiliului Nalional de Solulionare a

Contestaliilor
F Irgea nr.319/2006 - legea Securitatii si Sanatatii in Munca
> HG nr 95512010 pentru modificarea si completarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.31912006, aprobate prin
HG nr. 142512006
) Hg nr. 142512006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 31912006
F HG nr. 109l/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru

locul de munca
FHG nr. 114612006 privind cerintele minime de securitate si sanatate

pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de lucru
) HG nr. 104812006 privind cerintele minime de securitate si sanatate

pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective

la locul d emunca
FHG nr. 109212006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor

leeate de exDunerea la agenti bioloeici in munca

Obiectivul/obiectivele din strategia
locall/regionall/nationall Ia a cirei
realizare contribuie satisfacerea necesitSlii

Respectarea legislatiei in vigoare si pentru asigurarea pretectiei personalului

nedidactic si auxiliar.

Beneficii care urmeazl a fi obfinute dupl
satisfacerea necesitlfii sau probtremele care
vor fi rezolvate dupl satisfacerea necesitl{ii
ca urmare a atingerii obiectivelor propuse

Dotarea personalului auxiliar si nedidactic cu uniforme si echipamente

necesare bunei desfasurari a activitatiilor.
Asigurarea celor mai bune conditii de desfasurare a procesului de munca,

apararea viatii, a integritatii fizice si psihice, a sanatatii lucratorilor si a altor
persoane participante la procesul de munca.
Asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si

sanatatii in munca.



D. Justificarea alegerii modalitS{ii de satisfacerea necesitl{ii
Dotarea cu uniforme si echipament de lucru a personalului nedidactic si auxiliar din cadrul Scolii Gimnaziale
Nr.8l.

E.Necesitatea in contextul legisla{iei in achizi{ii publice
l.Pentru necesitatea identificatl sub forma serviciilor, unde opfiunea pentru satisfacerea acestora este

F. Valoarea estimatl a serviciilor care urmeazi si fie achizi(ionate
Conform notei de estimare

2. Pentru servicii - valoarea estimatl a contractului care urmeazl sI lie atribuit:

I.Perspectiva pe termen lung: accesul la toate qi fiecare dintre resursele complementare - inclusiv resurse

financiare - pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urmare a satisfacerii necesiti(ii
lntretinerea si pastrarea corespunzatoare a documentelor vechi din cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 81 .

J. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru servicii (conform art.l56, alin.(l) din Legea 9812016)

Conform Caietului de sarcini.
1. Modalitatea utilizatl pentrudescriereacaracteristicilor

ach de servicii:
Descrierea obiectului contractului gi precizarea
rezultatelor serviciilor la sf6rsitul contractului

Furnizarea de uniforme si echipamente pentru personalul
didactic si auxiliar din cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 81

Cod CPV pentru descrierea obiectului contractului 18143000-3 Echipamente de protectie (Rev. 2)

Cantitatea $i unitatea de mIsurI corespunzltoare Conform caietului de sarcini

Valoarea estimati a serviciilor care urmeazl sd fie
achizi{ionate de pe pia(I gi care reprezint5, ca atare,
obiectul contractului achizi(ie de servicii

Achizitia se incadreaza in Programul Anual pe anul 2019;
Capitol bugetar: 20.05.01.
Valoarea totala estimati este de: 8.319133 Lei firi T.V.A., la care
se adaugi T.V.A. in valoare de 1.580167 lei, rezultAnd o valoare
totald de 9.900,00 Lei inclusiv T.V.A..

Documentele suportiinforma{iile care au fost
consultate/utilizate Ia stabilirea valorii estimate

-Cercetare de piata
-lnterogare catalog SEAP

blicl in vederea satisfacerii necesitl

Semnarea contractuluVsemnarea acordului - cadru
Semnarea primului contract subsecvent (doar

31.t2.2019Finaliza rea implementi rii contractului (fi nalizarea

Realizarea evaludrii indeplinirii obliga{iilor
contractuale de cltre contractor
Realizarea evalulrii modului in care se vor
materializa beneficiile planilicate, Ia finalizarea
contractului/acordului cadru
Urmltoarele elemente au fost avute in vedere la stabilirea perioadei necesare pentru fiecare dintre aceste

Perioada estimatl pentru: Justificarea pentru termenele stabilite
Semnarea contractului/semnarea acordului - cadru Aprilie 2019

Semnarea primului contract subsecvent (doar pentru
acord - cadru)
Iri n al i zarea i mp I ementdri i contractu lu i frnalizar ea

rrrestdrii serviciilor
Termenul este considerat indestulator pentru eptizarea
conventional si legala a oricarui efect ce il poate produce.

H.P termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea bugetarl a acestora

Fondurile alocate pentru satisfacerea necesiti(ii Alocarea financiari conform notei de fundamentare

Sursa de finan{are Ei, dupi caz, pozi{ia in
buget/propunerea de bu get

Bugetul local
Caoitol bugetar 20.05.01



Caracteristicile care descriu produsele furnizate care urmeazd sd fie achizilionate vor fi stabilite in cadrul Caietului
de sarcini/Documentaliei descriptive prin modalitatea selectald dintre opliunile disponibile tn continuare Si pe baza

2. Aspecte legate de ciclul de viafl al serviciilor ale clror caracteristici sunt descrise in caietul de
sarcini

Caracteristici: ,,furnizarea de unifurme si echipamente (pantalon si bluza, sortui, bonete, tunica, pantaloni, halate,
unifurma mecanic, incaltaminte antiderapanta, costum de lucru, halate albe de bucatarie, halate albastre, incaltaminte
protectie, saboti de piele, salopeta muncitor intretinere, salopete barbati, pantaloni si bluze femei, tricouri bumbac,
manusi protectie, cizme cauciuc, jachete impermeabile, veste groase, saboti medicali" pentru personalul nedidactic si

fior Scoala Gimnaziala Nr. 81 sunt incluse in Caietul de sarcini

3. Caracteristici incluse in Caietul de sarcini care ar putea avea ca efect favorizarea sau eliminarea
unor operatori economici sau a anumitor produse

Caietul de sarcini include urmeloarele wectziri:

4. Transferul drepturilor de proprietate intelectuall
b. Prin Caietul de sarcini nu se solicitd transferul drepturilor de proprietate intelectuali.

'ii asociale'.

Decizie
Modalitatea utilizatl pentru descrierea

caracteristicilor solicitate

Op(iuni conform art.156, alin.(I) din Legea 9812016
Op{iune
selectatl

Justifi carea op(iunii selectate

prin raportare la cerinle de performanla/funclionale x Dotarea personalului auxiliar si nedidactic cu

uniforme si echipamente necesare bunei desfasurari a

activitatiilor din cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 81

prin trimitere la specificalii tehnice insofitd de

menliunea,,sau echivalent"
prin raportare la cerin{e de performanli/funcfionale Ei
prin trimitere la specifica{ii
prin trimitere la specificaliile pentru unele caracteristici
qi pentru raportare la cerin{e de perfornranld/func}ionale
pentru alte caracteristici

auxt ru 1 use aletul de sarclnl.r sunl
Caietul de sarcini vizeazi,

conform prevederilor art.1 55,
alin.(2) din Lesea 9812016

0p{iunea
selectatl

Justificarea op(iunii selectate in contextul achizi(iei

Proces/metodi specifi cd de preslare
a serviciilor

x Necesitatea incheierii acestui contract:
Dotarea personalului auxiliar si nedidactic cu uniforme si echipamente

LIn proces specific pentru un alt
stadiu al ciclului de viati

Caietul de sarcini include trimiteri la urmltoarele categorii de standarde (ordinea de prioritate a

standardelor astfel cum este stabilitl la art. 156 alin.(l), lit b) din Legea 98/2016):
Optiunea selectati

[Marcali cu x]

Evaludri tehnice europene [acolo unde este aplicabil]
Specificatii tehnice comune facolo unde este aplicabill
Standarde interna{ionale
Sisteme de referintd tehnice instituite de organisme de standardizare europene [acolo unde este aplicabil]
Alte norme la nivel nalional care reglementeazd aspecte tehnice /specifica{ii tehnice nalionale

Caracteristicile din Caietul de sarcini
Justificarea precizlrii selectate in

I>recizeazd un anumit
Precizeazd o anumitd origine
Precizeazd un anumit procedeu

Se referd la o marcd

Se referi la un brevet
Se referd la un 1i

Se referd la o origine specificb
Se referi la o productie specificb
Yizeazd un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de v



Includerea conceptului de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori
Nu este cazul.
5. Reglementlri obligatorii in domenii precum cel al mediului, cel social gi cel al relafiilor de muncl

care trebuie respectate pe parcursul executlrii contractului de achizilie publicl
F Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
F Hotirdrea Guvernului nr.39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizilie publici/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice

FLegea nr. 10112016, privind remediile gi c6ile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizifie public6, a

contractelor sectoriale qi a contractelor de concesiune de lucriri gi concesiune de servicii, precum Ei pentru organizarea
gi funclionarea Consiliului Nalional de Solulionare a Contestafiilor

6. Institu{iile competente de la care se pot ob(ine informa(ii detaliate privind reglementlrile in
domeniul mediului, social gi al relafiilor de munci care trebuie respectate pe parcursul executirii
contractului de achizifie publici

- Guvernul Romaniei
- Ministerul Muncii fi Justiliei Sociale
- Ministerul Educatiei Nationale
- Ministerul Finantelor Publice
- Scoala GimnazialaNr. 81

K. Factori cheie pentru succesul procesului de achizifie publicl qi satisfacerea necesitl{ii
a. mediul intern al autoritlfii contractante

Autoritatea contractanta trebuie si duci la indeplinire incheierea contractului gi alocarea bugetari pentru
realizarea procesului de achizilie.
Demararea procesului de achizilie se va face in limitele fondurilor alocate si legislatiei in vigoare.

b. Ia nivelul piefei cireia i se adreseazl achizifia generatl de necesitate
Pentru ca achizilia sd se finalizeze cu succes, este nevoie ca in piali si existe operatori economici care sd

poatd presta serviciile solicitate.
c. la obiectul contractului gi beneficiile care urmeazi sI fie ob{inute prin satisfacerea necesiti{ilor

Pentru ca achizilia si se finalizeze cu succes, este nevoie ca ca toti cei implicati in procesul de achizitie s6

dea curs demersului.

L. Factori interesafi relevan{i pentru succesul rezultatului procesului de achizi{ie publici
1. Directorii, elevi, cadre didactice, Comisia de Administratie, sunt factorii relevan{i pentru garantarea

succesului procesului de achizilie.

Factori cheie care influenteazi succesul Directorii, elevi, personalul didactic si auxiliar

Modalitatea de misurare a succesului Dotarea personalului auxiliar si nedidactic cu uniforme si echipamente

Indicator de performan(i calitativ utilizat pentru
mlsurarea succesului

M. Competenle necesare finantarea cu succes a procesului de rca

Etapa din procesul de
achizi(ie publicl

Competen(e
necesare

Competen{e
disponibile

Forma de acces la
competen!ele
disnonibile

Competen{e care trebuie atrase
din alte compartimente ale AC sau

din exteriorul acesteia

Participarea la elaborarea
Caietului de sarcini,
Documentaliei Descriptive.
cum ar fi, dar lErd a se limita
la, transmiterea de specificalii
tehnice

Scoala
Gimnaziala Nr.
81

Participarea I a evaluarea
oferlelor, dupd caz

Cunoqtinte
necesare pentru
evaluare oferte

It{anagementul contractul ui Abilite!
manageriale

Etc.

N. Anexe



la Referatul de necesitate se anexeazi:
1. Caietul de sarcini: ANEXAT LA REFERAT
2. Caracteristici pentru servicii: SUNT INCLUSE IN CAIETUL DE SARCINI
3. Propuneri de condilii contractuale relevante corelate cu continutul Caietului de sarcini- in special prin

legitura cu factorii cheie pentru satisfacerea necesit6lii: NU ESTE CAZUL
4. Propuneri pentru forma criteriului de atribuire gi/sau a factorilor de evaluare incluqi, respectiv a elementelor

ciclului de viala relevante in raport cu achizilia propusi: PRETUL CEL MAI SCAZUT
5. Lista de verificare pentru justificarea oportunitIlii demarerii procesului de achizilie publici inbaza acestui

referat de necesitate
6. Informatii cu privire la pretul unitar/total actualizat, obtinute in urma unei cercetari de piata si interogare

catalog SEAP
Lista de verificare pentru justificarea oportunitl{ii demarlrii procesului de achizi{ie publici in baza acestui
Referet de necesitate

Responsabil cu achizitiile,

Element DA/NU
E.ste e.,,idenliatd legitura dintre necesitate qi obiectivele autoritetii contractante DA
Este evidenliatd legdtura dintre necesitate Ei strategia localS,/nationald, dupd cum este aplicabilda DA
Caietul de sarcini este ataqat in formd completi DA
Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesitdlii qi modalitatea de mdsurare a acestora DA
Factorii interesali relevanfi sunt identifica{i DA
Necesitatea a fost stabiliti cu analiza optiunilor de satisfacere a nevoii DA
Necesilatea inclusd in acesl referat de necesitate nu poate fi satislicuti prin contractele de achizilie publicd existente
sau acordurile cadru in derulare, dupi caz

DA

Fondurile necesare pentru realizarea achiziliei gi satisfacerea necesititii sunt identificate in Referatul de necesitate DA
Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urnare a satisfacerii necesitetii sunt
conEtientizate qi este posibil accesul la acestea

DA



Scoala Gimnaziala Nr. 8L

Str. Nerva Traian Nr. 33

Sector 3, Bucuregti
Tel:02113263220

NOTA
privind determinarea valorii estimate

Tipul contractului: contract de furnizare

Codul de clasificare: cod CPV I 8143000-3 Echipament de protectie (Rev. 2)

Obiectivul urmdrit: incheierea unui contract de ,,furnizarea de unifurme si echipamente pentru personalul nedidactic

si auxiliar din Scoala Gimnaziala Nr. 81.

Valoarea totala estimatd este de: 9.900,00 Lei inclusiv TVA, din care 1.580167 Lei TVA, reprezentind

Sif9r3 Lei exclusiv TVA, valoare calculati, conform art. 9. alin. (1) din Irgea nr. 9812016 privind achiziliile

publice:

,,Autoritatea contractantd calculeazd valoarea estimatd a unei achizilii avdnd in vedere valoarea totald de plald,

fird TVA, estimatd de autoritatea contractantd, ludnd in considerare orice eventuale forme de opliuni Si prelungiri

ale contractului menlionate in mod explicit tn documentele achiziliei."

Pentru estimarea prefului contractului au fost luate in calcul preturile medii de referinti, prin efectuarea de

studii de piatl si interogarea catalogului SEAP, luand in considerare tarifele practicate pe piata.

Scoala Gimnaziala Nr. 81 , igi propune sd incheie un contract de furnizare prin achizitie directa./cumparare

directa pentru anul 2019, conform art.7, alin. (2) din Legea nr. 9812016 privind achizitiile publice si in limitele

fondurilor bugetare.

Responsabil cu achizitiile,
Andreescu Camelia

,-%,rlo-

Aprobat



Scoala Gimnaziala Nr. 81
Str. Nerva Traian Nr. 33

Sector 3, Bucuregti
Tel:02113263220

CAIET DE SARCINI

1. Denumire achizitie: furnizarea de uniforme si echipamente pentru Scoala Gimnaziala Nr. 81 .

2. Obiectul Caietului de sarcini :

Prezentul caiet de sarcini con{ine specifica{ii tehnice si face parte integranta din documenta}ia de atribuire
in vederea particip6rii la procedura de achizifie pentru " furnizarea de uniforme si echipamente si

constituie ansamblul cerintelor minimale pebaza carora se elaboreazd de cdtre fiecare ofertant propunerea
tehnico-financiara in condiliile in care criteriul de evaluare este "preJul cel mai sc6zut".

Cod CPV - 18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2)

3. Scopul achizitiei :

Achizitia se reahzeaza in scopul furnizarii de uniforme si echipamente de lucru pentru personalul

nedidactic si auxiliar din Scoala Gimnaziala Nr. 81.

4. Specificatii tehnice minime:
lmbracamintea de lucru - echipament simplu de protectie care sa serveasca la apararea corpului de

accidentari usoare, ce pot fi usor prevazute (ex. taieturi superficiale) in medii normal de lucru, atunci cand

nu este necesara folosirea echipamentelor speciale de protectie.

Echipamnet de protectie sa fie in conformitate cu specificaliile de securitate qi sdndtate, sa ofere proteclie
lErd sd prezintd un pericol major in sine, sa fie adecvat pentru condiliile relevante, sa fie este ergonomic,

sa se potriveasca lucrdtorului.
Denumirea produselor, caracteristicile, materialele, culorile vor fi conforme caietului de sarcini.

Uniformele si echipamentele ce urneaza a fi achizitionate sunt urmatoarele:

a) Pantalon - vor fi lungi, sa aiba croiala clasica, cu elastic lat si snur in talie, croiala dreapta,

specifica pantalonilor de lucru, cu 2 buzunare in fata si unul in spate; finisajele interioare se vor
face prin tighele, surfilari

b) Bluza/Tricou - va avea o croiala clasica, fara guler, cu anchior simplu, cu maneca scurta, fara

deschidere in fata, in partea inferioara prevazuta cu 2 buzunare si un buzunar superior in partea

stanga; finisarile interioare se vor face prin tighele, surfilari. Biuzele vor fi inscriptionate cu logo-

urile unitatiilor de invatamant pe buzunarul de la piept. Masura universala.

c) Sorturi - lungimea: peste genunchi, va fi prevazut in partea superioara cu pieptar; va avea legaturi

de snur pentru inchidere la spate si la gat, masura universala, finisarile interioare se vor face prin
tighele, surfltlari, masuri universale.

d) Bonete- masura universala, stransa la spate cu elestic, finisarile interioare se vor face prin tighele,

surfilari
e) Tunica - croiala clasica, inchidere cu capse, prevazuta cu buzunar la piept pe partea stanga,

masura universal, finisarile interioare se vor face prin lighele, surfilari

0 Uniforma mecanic - va contine doua piesa de pantaloni (vor fi lungi, sa aiba croiala clasica, cu

elastic lat si snur in talie, croiala dreapta ) si jacheta plus vesta; masuri universaie.

S) lncaltaminte antiderapanta- din piele intoarsa cu perforatii, captuseala din textil, prevazuta cu cu

branturi antistatic, talpa din poliuretan, antialunecare, antistatica. rezistenta la purtare, marimi de

la 35-45.
h) Costum de lucru - compus din salopeta de conceptie simpla, compusa din pantaloni cu pieptar si

jacheta; jacheta se inchide cu nasturi si are 2 buzunare, iar pantalonii au 4 buzunare + unul pentru

ruleta in lateral. masuri universale.



i) Halate - lungime: peste genunghi, vor fi inchise in fata cu nasturi, prevazute cu 2 buzunare

laterale si maneca lunga, furisarile interioare se vor face prin tighele, surhlari, masuri universale.
j) Saboti de piele - din piele naturala tratata la exterior anti-umezeala, suprafetele interioare din piele

intoarsa, talpa cu conformatie anatomica, masuri de la 35-45.

k) Salopeta de lucru - croiala clasica, dreapta, pantaloni lungi cu pieptar, prevazuta cu buzunar in
partea de sus si cu 2 buzunare laterale; finisarile interioare se vor face prin tighele, surfilari,

masuri universale
l) Manusi protectie - confectionate din polietilena si fibre de sticla (exterior), cu nitril in palma

pentru a se asigura o rezistenta foarte mare, manseta elastic.

m) Cizme cauciuc - partea superioara: PVCAJitril, captuseala din material textile, inaltime 38 cm,

marimi de la 35la 45

n) Jachete impermeabile - material exterior poliester acoperit cu poliuretan, material interior
poliester, prevazuta pe partea exterioara cu un buzunar la piept inchis cu fermoar, 2 buzunare mari
in fata cu velcro, buzunar pentru ecuson, cu gluga, cusafuri sudate, maneci ajustabile cu velcro la

incheietura, buzunar interior, pe partea interioara este prevazuta crt 2 buzunare mari cu velcro,
buzunar pentru ecuson, se inchide cu fermoar, cu maneci detasabile prin fermoar, mansete cu

elastic, masuri universale.
o) Veste groase - prevazuta qt 2 buzunare gen refilet, inchidere cu fermoar, guler clasic, croiala

clasica dreapta, din tercot , vatuita cu captuseala matlasata de 200 g/mp, masuri universale.
p) Saboti medicali - talp[ antiderapantI, rezistenfI la miros, uEor de cur6!at, se usucd repede, pat

picior conturat pentru confort, materiale u$oare pentru confort sporit, model cu baretd pentru o

fixare sigur6, mdrimi disponibile standard de la 36 la 40

5. Durata contractului
- Durata estimata a contractului este pana la 31.12.2019, in conditiile existen(ei resurselor financiare
conform legislatiei in vigoare.

Responsabil cu achizitiile,
Andreescu Caneelia


