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CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumirea contractului/Obiectul caietului de sarcini: 

Obiectul contractului : - achiziţionarea bunurilor materiale conform tabel de mai jos, necesare 

pentru desfăşurarea concursurilor profesionale ale SVSU/SPSU şi cu copii, desfăşurate de către 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta ,,Porolissum” al Judeţului Sălaj,  cu termen de valabilitate 

15.07.2019, astfel: 
1.  Cupa sportiva loc. I – III  set 5 

2.  Cupa sportiva concurs FAIR-PLAY buc 4 

3.  Diplome pentru concurs  buc 85 

 

2. Condiţii tehnice minimale: 

Prezenta secțiune evidențiază caracteristicile de natura tehnica ce trebuie îndeplinite de 

produsele ce vor fi livrate. Nivelurile tehnice si de performanta sunt considerate obligatoriu de 

respectat atât pe perioada derulării procedurii de achiziție publica cât si pe parcursul derulării 

contractului. Specificațiile tehnice descrise in continuare permit oricărui ofertant accesul egal la 

procedura de atribuire, cerințele funcționale solicitate putând fi îndeplinite prin demonstrarea prin 

orice mijloc adecvat care releva conformitatea produselor fata de performantele solicitate.  

Produsele vor fi însoțite de certificate de garanţie, certificate de conformitate şi de calitate 

pentru fiecare produs, după caz. Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice şi constituie 

ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de fiecare ofertant propunerea tehnico-

financiară. Ofertanţii pot oferi produse cu caracteristici tehnice si funcţionale superioare celor 

specificate. Furnizorul va pune la dispozitia achizitorului, instrucţiuni de utilizare a produselor, 

astfel încât să fie respectate condiţiile de securitate si sănătate în muncă. 

3. Termenul de livrare:  

- produsele contractate se vor livra la standardele şi specificaţiile din oferta tehnică în 

maximum 7 zile lucrătoare de la data acceptării ofertei 

4. Livrarea:  

- Livrarea produselor intră în sarcina furnizorului se va face gratuit la sediul achizitorului 

(Zalău, B-dul Mihai Viteazu, nr. 57). La livrare produsele vor fi însoţite de cel puţin următoarele 

documente: aviz de însoţire marfă, declaraţii de conformitate/certificate de calitate, certificate de 

garanţie, manual de utilizare în limbile română / engleză, după caz. Prețurile unitare sunt ferme pe 

toată durata de valabilitate a contractului de furnizare de produse. 

 

- Valoare estimată a achiziţiei, respectiv Valoarea estimată pe un an calendaristic, se prezintă 

astfel: 

Denumirea obiectului achiziţiilor 
Valoare fara TVA   

-lei- 

Cupe sportive pentru concurs 1035,00 

Diplome  70,00 

 

5. Termenul de garanţie: pentru produsele solicitate - 12 luni de la data livrării. Termenul de 

garanție va fi  inscripționat pe ambalaj. 

     

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE  MINIMALE  

I. Concurs SVSU/SPSU 

1. Cupe sportive loc. I – III  

- Număr seturi: 2 (un set pentru SVSU, un set pentru SPSU) 

- Personalizată, astfel: 

 
CONCURSURI PROFESIONALE 

SVSU 

LOCUL I, II, III 

ZALĂU 2020 

CONCURSURI PROFESIONALE 

SPSU 

LOCUL I, II, III 

ZALĂU 2020 
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- Corp Cupă: soclu marmură, corp plastic şi metal 

- Înălţime Cupe: Locul I: 39cm, Locul II 37cm, Locul III 35cm 

- Culoare: Auriu şi tricolor 

2. Cupe sportive FAIR-PLAY  

Număr bucăţi: 2 

- Personalizată, astfel:  

 

 

 

 

 

- Corp Cupă: soclu marmură, corp plastic şi metal 

- Înălţime Cupe: 30 cm 

- Culoare: Auriu şi tricolor 

2. Diplome pentru concursuri SVSU/SPSU 

- Număr bucăţi: 50 

- Format: A4 

- Modelul diplomei și numărul pentru fiecare probă se va stabili ulterior după 

semnarea contractului 

 

II. Concursuri Copii 

II.1. „CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA” 

 

1. Cupe sportive loc. I – III  

- Număr seturi: 2 (un set etapa gimnaziu, un set etapa liceu) 

- Personalizată, astfel: 

 
 

 

 

 

 

 

2. Diplome  

- Număr bucăţi: 20 

- Format: A4 

- Modelul diplomei și numărul pentru fiecare probă se va stabili ulterior după 

semnarea contractuluicu operatorul economic 

 

II.2. „PRIETENII POMPIERILOR” 

 

1. Cupe sportive loc. I – III  

- Număr seturi: 1 

- Personalizată, astfel: 

 
 

 

CONCURSURI PROFESIONALE 

SVSU 

FAIR-PLAY  

ZALĂU 2020 

CONCURSURI PROFESIONALE 

SPSU 

FAIR-PLAY  

ZALĂU 2020 

CONCURS 

„CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA” 

LOCUL I, II, III 

ETAPA JUDEȚEANĂ 2020 

GIMNAZIU 

 

CONCURS 

„CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA” 

LOCUL I, II, III 

ETAPA JUDEȚEANĂ 2020 

LICEU 

 

CONCURS 

„PRIETENII POMPIERILOR” 

LOCUL I, II, III 

ETAPA JUDEȚEANĂ 2020 
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2. Diplome  

- Număr bucăţi: 15 

- Format: A4 

- Modelul diplomei și numărul pentru fiecare probă se va stabili ulterior cu 

operatorul economic 
 

 

 

 

ADJUNCT INSPECTOR ŞEF 

Colonel 

 

Radu LUCACI 


