
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDETEAN
SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
PARTENERIAT PUBLIC - PRIVAT
ŞI URMARIREA CONTRACTELOR NR.21781 din 06.12 2022

CLARIFICARE LA”ACHIZIȚIA DIRECTĂ “ORGANIZATĂ DE JUDEȚUL SĂLAJ

PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ, AVÂND CA OBIECT „ACHIZIȚIONARE
MATERIALE PSI ȘI PROTECŢIA MUNCII”, ANUNȚ PUBLICITAR PUBLICAT PE

SEAP NR. ADYV1333984 DIN 06.12.2022,

Ca urmare a unci solicitări de clarificări din partea unui operator economic vă aducem
la cunoștință faptul că dintr-o eroare de scanare nu au fost atașate toate specificațiile tehnice

aferente produselor care fac obiectul achiziției “ Achiziţionare materiale PSI şi protecţia
muncii”, Prin urmare regăsiți atașată documentaţia completă.

Şef Serviciu,
Vultur Maria Întocmit

Nagy Liana Silviana
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Bîrsan Cristian Claudiu

CAIET DE SARCINI

“Achiziţionare materiale PSI şi protecţia muncii”

1, DATE GENERALE

Consiliul Judeţean Sălaj, intenţionează să achiziţioneze echipamente individuale de

lucru și echipamente individuale de protecţie necesare pentru activitatea administrativă
a instituţiei, conform cerinţelor din prezentul caiet de sarcini care face parte integrantă
din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei și constilule ansamblul
cerinţelor minime pe baza cărora se elaborează oferta tehnică de către fiecare ofertant,

În riod obligatoriu, caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice.
Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ al echipamentelor,
precumşi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de

testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu
standarde relevante, etc,
Deasemenea conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel
încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea cantitativă şi calitativă în raport cu
necesităţile autorităţii contractante,

2. SCOPUL PROCEDURII

Se doreşte achiziţionarea de echipamentele individuale de lucru si

echipamentele individuale de protecţie, necesare pentru activitatea administrativă a

Consiliului Județean Sălaj.



Necesarul de echipamentele se stabileşte în funcţie de gravitatea riscului,

condițiilor existente la locul de muncă, caracteristicile fiecărui post de lucru al fiecărui
lucrător și în urma analizei şi evaluării riscurilor care nu pot fi evitate sau limitate suficient

prin mijloace tehnice de protecție colectivă.

3. Descrierea produselor

Echipamentele de potecţie care se va achiziţiona trebuie să respecte toate
riscurile implicate, fără a conduce el însuși la un risc mărit, să ia in considerare

cerințele ergonomice, să fie compatibile in raport cu riscurile respective.

Echipamentele de protecţie trebuie să respecte cerinţele minime de

securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor
individuale de protecţie la locul de muncă (Directiva 89 16561 CEE).

Echipamentele de protecție trebuie să poarte marcajul de conformitate

EuropeanCE, care atestă conformitatea cu cerinţele esenţiale de securitate pentru

asigurarea sănătăţii şi securității lucrătorilor.

Produsele vorfi insoţite de:

a) declaraţie de conformitate;
b) certificat de calitate;
c) certificat de garanţie;
d) instrucţiuni de utilizare,

Baza juridică referitoare la obligațiile şi răspunderile angajatorului de a asigura
dotarea salariaţilor pe timpul desfăşurării proceselor de muncă, respectiv condiţiile ce

trebuie indeplinite de EIP şi furnizorii de EIP sunt reglementate prin:
a) Art.6 (1), art. 12 lit, B şi art, 13 lt. r gi s din Legea securității şi sănătăţii în muncă

nr. 3191/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
b) HG, nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru

utilizarea de către lucrători a BIP la locul de muncă;
c) Ordonanţa Guvernului nr. 201/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea

unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a

produselor;
d) HG nr. 115/2004privind siabilirea cerinţelor esenţiale de securitate a EIP şi a

condiţiilor pentru introducerea lorpe piată, cu modificările ulterioare;
:

e) Ordinul nr. 5941/2013 pentru aprobarea listei standardelor române care adoptă
standardele europene armonizate referitoare la BI.

Ofertantul va trebui sa facă dovada că produsele ofertate sunt executate in

conformitate cu standardele europene armonizate.
Oferta va fi insoțită de caracteristicile tehnice ale fiecărui produs ofertat.



4.DESCRIEREA PRODUSELOR

Specificaţiile tehnice sunt enumerate mai jos, unde de asemenea se prezintă
caracteristicile generale.

4.1, Cască de protecţie - 21 buc
- Conform EN 397
- Bandă antitranspirație din piele sintetică
- Orificii de aerisire pentru evitarea supraincălzirii
- Certificare MM - rezistenţă la stropi de metal topit 1450 C ţi aluminiu 750 C

- Sistem de reglare rapidă in trepte, cu rotițe A ONE Touch
- Utilizare chiarși la temperaturi extreme: - 30 şi +500c
- Cureluşă sub bărbie cu catarame de reglare
- durata de livrare a produselor este de 10 (zece) zile, de la data acceptării achiziţiei în
SEAP; -

- operatorul economic asigură gratis livrarea produselor h adresa: Municipiul Zalău,
strada Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.11, judeţul Sălaj.
Termenul de garanţie
Termenul de garanţie este de 12 luni, de la data facturării a produselor,

Modalităţide plată

- plata facturii: maxim 30 de zile de la data primirii facturii la registratura Consiliului
Județean Sălaj însoţită de procesul verbalde recepție a produselor.

4.2. Vestă reflectorizantă — 32 buc

Vestă de semnalizare din polyester:
- previzută cu benzi reflectorizante

- inchiderea să se facă cu Velcro

- conform EN 471

- culoare: galben
Mărimi: S = 3 buc, M = 3 buc, L =9 buc, XL = 9 buc, XXL = 5 buc, XXXL = 3 buc
- durata de livrare a produselor este de 10 (zece) zile, de la data acceptării achiziției în
SEAP; '

- operatorul economic asigură gratis livrarea produselor la adresa: Municipiul Zalău,
strada Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.11, judeţul Sălaj.
Termenul de garanție
Termenul de garanție este de 12 luni, de la data facturării a produselor.
Modalităţi de plată



- plata facturii: maxim 30 de zile de la data primirii facturii la registratura Consiliului
Judeţean Sălaj însoțită de procesul verbal de recepție a produselor. .

4,3, Cizme - 22 perechi
- Fabricat din PVC

- Încălţăminte antistatică

- Încălţăminte impermeabilă

- Zona de sprijin cu absorbţie de energie
- Țalpă exterioari rezistentă la uleiuri

- Culoarea neagră
- Slip resistant outsole
- Conform EN ISO 20347:2012 Echipament individual de protecţie. Incălţăminte
de lucru.

Mărimi: 35 = 1 pereche, 36 = 1 pereche, 37 =2 perechi, 38 = 1 pereche, 39 = 3 perechi,
40 = 3 perechi, 41 = 1 pereche, 42 = 4perechi, 43 = 4 perechi, 45=2 perechi.
- durata de livrare a produselor este de 10 (zece) zile, de la data acceptării achiziţiei în

SEAP;

- operatorul economic asigură gratis livrarea produselor la adresa: Municipiul Zalău,
strada Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.11, judeţulSălaj,
Termenulde garanţie
Termenul de garanție este de 12 luni, de la data facturării a produselor.
Modalităţi de plată
- plata facturii: maxim 30 de zile de la data primirii facturii la registratura Consiliului
JudeţeanSălaj însoţită de procesul verbal de recepţie a produselor.

4.4. Bocanci — 30 perechi
- Fabricat din PVC

- Încălţăminte antistatică
- Incălțăminte impermeabilă

- Zona de sprijin cu absorbţie de energie
- Talpă exterioari rezistentă la uleiuri

- Culoarea neagră
- Slip resistant outsole



- Conform EN ISO 20347:2012 Echipament individual de protecţie. Incălțăminte

delucru:"- - i a o a ca
Mărimi; 35 = 1 pereche, 36 = 1 pereche, 37 = 3 perechi, 38 = 2 pereche, 39 = 3 perechi,

40 =3 perechi, 41 =1 pereche, 42 =9 perechi, 43 = 5 perechi, 45= 2 perechi.

- durata de livrare a produsului este de 10 (zece) zile, de la data acceptării achiziției în

SEAP;

- operatorul economic asigură gratis livrarea produselor la adresa: Municipiul Zalău,

strada Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.11, județul Sălaj.

Termenul de garanţie
Termenul de garanţie este de 12 luni, de la data facturării a produselor.
Modalităţi de plată
- plata facturii: maxim 30 de zile de la data primirii facturii la registratura Consiliului
Județean Sălaj însoţită de procesul verbal de recepție a produselor.

4,5. Jachetă iarnă reflectorizantă - 32 buc.
-Vor avea etichete caresă stabilească caracteristicile și limitările echipamentelor conform
prevederilor şi normelor EN 469
- jacheta să include : fermoar rapid, clinuri aplicate sub brat pentru mobilitate sporită,
manşete tricotate din para-aramid cu găuri pentru degetul mare și aramida tratată pentru
toate cusăturile. Gulerpotrivit tuturor modelelor de căști.
- certificate CE
- bandă reflectorizantă la baza mânecii, pe piept şi baza jachetei
- bandă ignifugă spălare industrial
- buzunare frontale inferioare cu închidere cu scai
- Fermoar
- buzunar support radio
- mansete ajustabile cu scai
- butoniera în partea din fata a gatului
Mărimi: S = 3 buc, M = 3 buc, LL =9 buc, XL = 9 buc, XXL = 5 buc, XXXL = 3 buc

- durata de livrare a produseloreste de 10 (zece) zile, de la data acceptării achiziţiei în

SEAP;- operatorul economic asigură gratis livrarea produselor la adresa: Municipiul

Zalău, strada Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.11, judeţul Sălaj.
Termenul de garanţie
Termenul de garanţie este de 12 luni, de la data facturării a produselor,
Modalităţi de plată
- plata facturii: maxim 30 de zile de la data primirii facturii la registratura Consiliului
Judeţean Sălaj însoţită de procesul verbal de recepţie a produselor,

DIRECTOR EXECUTIV
loan-Dorel Labo
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