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Vizat,  

                                                                                                                                  Birta Antal 
         director general 

 
 

Necesități minim obligatorii 

privind achiziţia publică unor echipamente de stingere a incendiilor 

 
I. INTRODUCERE 

Necesități minim obligatorii face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 
constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de 
către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. 

 
II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziționarea de echipamente de stingere a 

incendiilor, care sunt necesare pentru înlocuirea stingătoarelor, care nu mai pot fi 

verificate/ umplute, precum și mașinile  din parcul  Consiliului Județean Harghita. 

 

Denumire produs U.M. Cant. Lei fără TVA Val. totală fără TVA 

Stingătar P1 Buc 18   

Stingătar P6 Buc 20   

Stingător G5 Buc 4   

Total 
   4.900,00 

1. Stingătar P1 pentru auto 

Caracteristici generale 

Tip produs Extinctor  

Tip extinctor P1  

Agent Pulbere  

Clasa de incendiu A  
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Tip focar 8A 34BC  

Presiune de testare 27 bar  

Presiune de lucru 18 bar  

Timp minim descarcare 6.5 s  

Material Otel  

Caracteristici cheie STINGATOR AUTO PORTABIL CU PULBERE ABC  

Continut pachet Extinctor + suport  

Dimensiuni 

Inaltime 338 mm  

Diametru 85 mm  

Lungime 85 mm  

Latime 85 mm  

Volum 1.25 l  

Cantitate agent 1 Kg  

Greutate 2100 g  

 

2. Stingătar P6 
 

Caracteristici generale 

Tip produs Extinctor  

Tip extinctor P6  

Agent Pulbere  

Clasa de incendiu A B C  

Caracteristici tehnice 

Presiune de lucru : 14 bar 

Presiune de proba : 25 bar 

Control presiune : vizual pe manometru 

Temperatura admisa : -20°C ... + 60°C 

Verificarea stingatorului se face cel putin o data la 30 de zile, prezenta acului indicator al 

manometrului in zona verde confirmand functionalitatea stingatoului. 

3. Stingător G5 

Caracteristici: 

 presiune de lucru: 60 bari; 

 presiune maxima de incercare: 250 bari; 

 cantitate pulbere: 5 kg; 
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 tip agent stingere: CO2. 

Specificatii tehnice 

Brand Tehnosting 

Garantie Persoana Fizica (luni) 24 

Garantie Persoana Juridica (luni) 24 

Tip agent de stingere CO2 

Cantitate pulbere (kg) 5 

Tip G5 

Reincarcabil da 

Volum (l) 7.5 

Material otel 

Material robinet alama 

Afiseaza mai multe specificatii 

 

III. OBIECTUL ACHIZIȚIEI  
44512000-2 Diverse scule de mână 
 
IV. VALOAREA ESTIMATĂ 
Valoarea estimată a achiziției este de 4.900,00 lei fără TVA.  
Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor. 
 
V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANȚIE 

    

 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, de orice plângere 
sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie; 

 La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea 
sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru 
achizitor. Produsul care în timpul perioadei de garanţie înlocuiește pe cel defect 
beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii 
produsului. Perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a echipamentelor 
este de 72 ore. 

 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în 
termen de 20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despăgubire 
contravaloarea produsului defect. 

 
VI. CONDIŢII DE LIVRARE 
Termen de livrare: maxim 20 zile de la semnarea comenzii. 
Locația de livrare: sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății  
nr. 5, județul Harghita. 
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VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 

 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 

 Oferta se va redacta în limba română; 

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

 Condiții de plată: maxim de 30 de zile de la data primirii produsului. 
 

VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 
Va fi selectată oferta care cuprinde toate produsele solicitate, îndeplinește toate 

cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei fără 

TVA. 

 
 

Miercurea Ciuc, 22.06.2022 

 

 

 

 

 

 Întocmit 
Ambrus Imre  Petres Éva 
şef serviciu  consilier 
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