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DE ACORD 

                   DIRECTOR GENERAL  

                     

               BIRTA  ANTAL  

                  

NECESITĂŢI MINIM OBLIGATORII 
privind estimarea valorii pentru achiziţionarea de rezervor caburant mobil 

I. INTRODUCERE 

 Necesităţile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 

constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de 

către fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară. 

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este : achiziţionarea de rezervor caburant 

mobil,  pentru dotarea echipelor de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă „Oltul” al Judeţului. 

    

III. CARACTERISTICI 

Nr. 

crt 
Servicii/produse U/M 

Cantitat

ea 
Caracteristici  

 

 

 

1 

 

 

Rezervor 

carburant mobil- 

montat pe o 

remorcă auto cu 

două axe 

înmatriculabilă 

 

 

 

 

buc 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Capacitate 995 litri; dimensiuni rezervor : 

lungime minim 1560 mm, lățime minim 

1260 mm, înălțime minim 1192 mm; pereți 

dubli executați din tablă galvanizată; sistem 

de agățare rezervor pentru macara; culoare 

roșu RAL 3000; capac cu sistem anitfurt 

combustibil;  sistem de ventilație rezervor, 

prevăzut cu sistem de protecție împotriva 

înclinării/răsturnării; dotat cu pompă 12V-

24V/cu debit minim 30-50 L/minut; dotat cu 

litrometru; alimentare pompă transfer prin 

priza de remorcă; camera pompelor etanșă, 

care permite montarea a multe tipuri de 

pompe; posibilitate de conectare la un 

generator de curent;  cu furtun de alimentare 

cu o lungime de minim 5 m; montat pe o 

remorcă auto cu două axe – înmatriculabilă, 
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care să respecte reglementările VLG/ADR și 

KIWA; dimensiuni remorcă : lungime 

minim 3580 mm, lățime minim 1570 mm, 

înălțime minim 1660 mm(cu capacul închis), 

inălțime maxima 2450 mm (cu capacul 

deschis); greutate proprie fără încărcătură 

maxim 850 kg; remorcă dotată cu roata 

frontală de sprijin directională, picior 

posterior fixare la încărcare -  reglabil,  cu 

certificat de conformitate C.E.; Însoțit de 

documentație pentru înmatriculare și 

autorizare. Garanție produs minim 1 an. 

 

CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZIŢIEI 

IV. VALOAREA ESTIMATĂ 

Valoarea estimată a achiziţiei este de 46214.29 lei fără TVA, la care se adaugă 

TVA în valoare de 8780.72 lei, valoarea totală a achiziţiei fiind 54995.01 lei cu TVA.  

 

VI. CONDIŢII DE LIVRARE 

 

Termen de livrare: maxim 45 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnării 

contractului. 

VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 

 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 

 Propunerea financiară se va face atât pentru fiecare dotare a produsului, cât și pentru 

valoarea totală, exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA;  

 Oferta se va redacta în limba română; 

 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 

depunere. 

VIII. Criterii de adjudecare: 

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 

costul total cel mai scăzut în lei fără TVA. 

 

INSPECTOR ŞEF 

                                           Colonel 

    CIMPOEŞU Stelian 
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ÎNTOCMIT 

SUBOFIȚER ADMINISTRATIV 

PRINCIPAL 

Sg.maj. 

Rițiu Claudiu Iulian 

 

VERIFICAT 

ŞEF SERVICIUL LOGISTIC 

 Lt.col. 

Pavăl Elena - Alina  

 

AVIZAT 

 ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF 

Colonel 

Bărcăceanu  Marian Ioan  
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