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DE ACORD 

                   DIRECTOR GENERAL  

                     

               BIRTA  ANTAL  

                  

NECESITĂŢI MINIM OBLIGATORII 
privind estimarea valorii pentru achiziţionarea de complet delaborare 

muniții și dispozitive explozive 

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 complet delaborare 

muniții și dispozitive explozive,  pentru misiunile specifice din cadrul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului. 

    

III. CARACTERISTICI 

Nr. 

crt 
Servicii/produse U/M 

Cantitat

ea 
Caracteristici  

 

 

 

1 

 

 

Costum 

pirotehnic 

 

 

 

 

buc 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Complet modular format din: 

1. Cască protecție din Kevlar cu posibilitate 

de montare ușoară a vizorului detașabil și 

ajustare la diferite dimensiuni; nivel de 

protecție V50 ≥ 450 m/s conform STANAG 

2920; 

2. Vizor panoramic cu structură compozită, 

cu montare ușoară pe cască prin intermediul 

unui dispozitiv plastic de tip coroană, însoțit 

de husă de protecție, nivel de protecție V50 

≥ 450 m/s conform STANAG 2920; 

3. Vestă de protecție - protecție ventrală, 

respectiv gât, torace, umeri, abdomen, șold 

și zona pelviană, inclusiv lateralele - 

realizată din țesături aramidice din 
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Kevlar/Twaron, protejată la exterior de o 

țesătură antifoc  și antistatică; 

4. Pantaloni de protecție – realizați din 

țesături aramidice Kevlar/Twaron, protejați 

la exterior de o țesătură antifoc și antistatic, 

prevăzuți cu protecție coloană vertebrală, 

pachete balistice complementare ajustabile, 

fixate la centura purtătorului cu posibilitate 

de ajustare pe șold, pulpă, și gambă cu benzi 

elastice și fermoare de contact; 

5.Gambiere – Pentru protecția antischijă 

genunchi, tibie și laba piciorului, construite 

din multistrat compozit V50≥250m/s, fixate 

chingi și ajustate cu benzi elastic în dreptul 

genunchilor, gambei și sub talpa 

încălțămintei; 

6. Pălmare – pentru protecția antischijă a 

mâinilor și articulațiilor acestora, construite 

din compozit multistrat V50≥250 m/s, fixate 

cu benzi elastic; 

7. Geantă de transport echipament. 

Caracteristici tehnice generale: 

Timp mediu de îmbrăcare: 8 minute ± 1 

minut; 

Timp mediu de dezbrăcare: 20 sec ± 1 

minut; 

Masa echipamentului : max 16 kg; 

Produs însoțit de certificat de garanție și 

calitate, declarative de conformitate, carte 

tehnică în limba română și inventar complet. 

Produsul este însoțit de buletine de încercare 

emise de un laborator certificat pentru 

fiecare din elementele componente; 

Perioada de garanție: 

În depozitare: 10 ani(pachete balistice) 

În exploatare: 5 ani(pachete balistice) 

Țesătură antistatică și antifoc Nomex : 2 ani 

în exploatare 

 

CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZIŢIEI 

IV. VALOAREA ESTIMATĂ 

Valoarea estimată a achiziţiei este de 29500.00 lei fără TVA, la care se adaugă 

TVA în valoare de 5605.00 lei, valoarea totală a achiziţiei fiind 35105.00 lei cu TVA.  
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VI. CONDIŢII DE LIVRARE 

 

Termen de livrare: maxim 30 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 o unitate, 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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