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ANEXA – FORMULAR LA OFERTA 

 

ANEXA 1 – CENTRALIZATOR OFERTĂ LOT I – SERVICIUL ADMINISTRARE CLĂDIRI 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire EIP/articol  
 

Criterii de securitate și calitate 

U.M. P.U. 

lei  

fără TVA   

Cantitate Valoare 

lei  

fără TVA 

1 Saboți protecție 

- Fata din piele de bovina  

- Acoperis brant din piele spalt de bovina  

- Talpa injectata din poliuretan  
 

per.  6  

2 Pantofi de lucru cu bombeu 

Feţe: Microfibră DRY-BLACK, hidrofobizată  

Căptușeală: Material textil perforat, rezistent la abraziune, asigură 

aerisirea piciorului  

Bombeu: Nemetalic din policarbonat, rezistent la şoc şi compresiune 

per.  6  

3 Jachetă fleece bleumarin 

- închidere cu fermoar  

- talie și manşete elastice  

- 2 buzunare laterale cu fermoar 

- cusături întărite 

buc.  12  

4 Compleu protecție personal curățenie 

Fabricat din țesătură de înaltă calitate, cu tehnologie pentru rezistență 

ridicată a țesăturii după mai multe spălări.  

Tunica cu mâneca scurtă, cu decolteu in V 

Pantaloni elastici în talie, cu un buzunar la spate.  

Material: 65%polyester, 35% bumbac 

Personalizat in fata cu sigla Bazinului  

buc.  12  
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si textul: BAZINUL DE ÎNOT BACĂU 

5 Tunică 

Mâneci scurte , decolteu in V , două buzunare inferioare  

Material: 63% poliester, 2% elastan, 35% bumbac   

buc.  1  

6 

 
Tricou 

Tricou cu maneca scurta, la baza gatului, forma tubulara 

Culoare bleumarin 

Material : 100% bumbac  

Personalizat in fata cu sigla Bazinului 

si textul: BAZINUL DE ÎNOT BACĂU 

buc.  24  

7 Manuși antichimice 33 cm 

acrilonitril verde; parte interioară din bumbac flaușat  

rezistente la acizi, baze,uleiuri, grăsimi și chimicale  

protecție împotriva microorganismelor  

palmă rugoasă antiderapantă  

per.  12  

8 Mănuși unică folosință Nitril – CUTIE 100 BUC. 

Mănuși albastre de examinare din nitril,nepudrate  

cutie  6  

9 Acoperitori încălțăminte, de unică folosință – SET 1000 buc. 

Material- polietilena 

Elastic la glezna 

Culoare: albastru 

set  1  

10 Dispenser botoșei unică folosință  

Material: plastic ABS, mat  

Capacitate 150- 200 buc.  

Dispenserul este compatibil si pentru manusi latex,capele,etc. 

 

buc.  1  

11 Capeline – SET 100 buc. 

Material: netesut (polipropilena), grosime material: 10-12g/mp, 

culoare:alb 

Dimensiune boneta: 53 cm (diam. maxim al produsului intins) 

 

set  2  
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12 Cizme protecție 

Material: PVC, culoare: negru 

Captuseala poliester 

Antistatic, antiderapant 

Protectie apa – noroi, uleiuri, substante chimice in concentratie mica  

per.  8  

13 Mănuși de protecție  

 

Mănuşi galbene, din şpalt de bovină 

Lizieră în cusături, asamblare cu ață Kevlar, 

Căptuşeală din bumbac certificat pentru lucrări de sudură tip A. EN 

12477+A1 

per.  4  

14 Mănuși de protecție 

palma și dosul palmei din piele șpalt de bovină  

elastic la partea superioară a încheieturii; mănuși din piele integral 

per.  60  

15 Mănuși de protecție 

Manusi de protectie cu cinci degete, fara cusaturi, tricotate din poliester, 

palma si degetele imersate din latex natural. 

Manusile sunt destinate pentru protectie impotriva riscurilor mecanice, in 

medii uscate sau umede, in special in inginerie 

per.  144  

16 Mănuși antichimice 45 cm 

acrilonitril verde , fără căptușeală 

rezistente la acizi, baze, uleiuri, grăsimi și chimicale  

protecție împotriva microorganismelor  

rezistență bună la uzură, palmă rugoasă antiderapantă  

per.  12  

17 Costum antichimic/Combinezon de protectie impermeabil  

Categoria III – tip/nivel maxim de protectie 3B, 4B, 5B si 6B  

Include acoperitori cizme din acelasi material  

buc.  2  

18 Ochelari de protecție 

Certificare CE, protecție UV 

per.  20  
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strat protector antizgarieturi,  strat protector antiaburire  

Brate flexibile  

Spuma detasabila, ofera protectie suplimentara impotriva socurilor si a 

prafului  

19 Vizieră policarbonat  

Policarbonat  

buc.  1  

20 Suport vizieră 

Prindere/fixare pe cap, rabatabil 

buc.  1  

21 Pastă curățare mâini 3000 ml 

Cremă de curăţare a mâinilor, cu microsfere naturale, cu abraziv de origine 

natural, certificată Ecolabel 

Tipuri de murdărie: vaselină, ulei, lubrifianți, rugină  

buc.  2  

22 Cremă restabilire PH piele 100ml 

Regenerare/refacere piele intens solicitată, vindecare leziuni 

buc.  30  

23 Con semnalizare  

Material : Polietilena  

Inaltime 50 -55 cm  

Greutate  ≈ 650 gr 

buc.  10  

24 Lanț semnalizare 5 m 

Material : PVC 

Lungime 5 m  

buc.  10  

25 Bandă semnalizare rosu – alb 200 m buc.  10  

26 Bandă semnalizare galben – negru 200 m buc.  10  

27 Jachetă de lucru din bumbac 

inchidere cu fermoar, acoperita cu fenta  

2 buzunare superioare cu clapeta, 2 buzunare laterale  

Material: 100% bumbac  

buc.  8  
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28 Pantalon de lucru din bumbac 

inchidere cu fermoar si buton 

2 buzunare laterale si 1 buzunar la spate, cu clapeta 

Material: 100% bumbac 

buc.  8  

29 Vestă reflectorizantă 

Vestă de protecţie cu vizibilitate ridicată, fixare Velcro  

Material : 100%poliester, culoare galben  

Personalizată pe spate cu textul VIZITATOR, culoare neagra 

buc.  10  

30 Căciulă neagră de iarnă -  tricotata, unisex  buc.  4  

31 Bombeu vizitator 

Fata pigmentata de bovina  

Bombeu metalic rezistent la soc  si compresiune  

Prindere Elastic  

buc.  6  

32 Pantof/bocanc de lucru 

Fata din spalt de bovina 

Captuseala din material textil perforat, rezistent la abraziune, asigura 

aerisirea piciorului  

Bombeu nemetalic din material compozit, rezistent la soc si compresiune  

Talpa injectabila din poliuretan de dubla densitate, bicolora, antistatica, 

antiderapanta, rezistenta la abraziune si hidrocarburi  

buc.  4  

33 CARTUȘ DE FILTRARE B2 (LA 22100) pentru vapori anorganici  buc.  2  

34 Mască de protecție  

Material durabil, hipoalergenic, moale, din silicon, testat dermatologic, 

care se așează perfect pe față și își păstrează flexibilitatea chiar și în 

condiții de temperaturi extreme. Câmp vizual fără distorsionări, 

panoramic, cu câmp de vizibilitate de maxim 180⁰. Policarbonat rezistent 

la lovituri, cu strat anti-zgâriere în exterior. Supapă de inspirare, filet de 

racordare cartuș filtru standardizat conf. EN 148-1/DIN 3183. Valvă de 

expirare, membrană pentru vorbire. Semimască cu partea din interior din 

silicon moale,confortabil, două supape interne, sistem de aerisire care 

buc.  1  
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previne aburirea, benzi de fixare pe cap din cauciuc, elastic, reglabile ușor 

în cinci puncte – care impart sarcina uniform, împiedicând punctele de 

presiune 

35 Antifoane externe căști EN 352-1 

Antifon extern tip scoică, utilizare în industrie, arc de fixare pe cap, 

perniţe de etanşare din spumă  

buc.  2  

36 Mănuși electroizolante 

Mănuşi de izolaţie dielectrică, din latex natural de bună calitate, destinate 

protecţiei împotriva tensiunii periculoase  

buc.  1  

37 Covor electroizolant 1mp/1mp 

Pt. tablouri electrice,statii trafo,aparate care pot produce scurgeri de curent 

mp  3  

38 Distribuitor  antifoane interne 

Utilizare uşoară, cu o singură mână,  

Rezervă uşor înlocuibilă. 

buc.  1  

39 Recipient cu set 500 buc antifoane interne 3M 

Recipient cu rezerve pentru antifoane interne 3M, utilizat impreuna cu 

Dispenserul, facilitand accesul utilizatorilor catre antifoane 

Antifoanele interne, din poliuretan, cu grad inalt de atenuare, asigura 

flexibilitate, etansare optima si confort. Grad atenuare fonica: 36 dB 

buc.  4  

40 Centură complexă în 7 pct. 

Puncte de prindere: 7; inel oţel de prindere dorsal, inele oţel de prindere 

laterale (2), inele oţel pentru dispozitive de recuperare (2), buclă de chingă 

cu inel de ancorare (1), inel şi conector oţel de prindere frontal (2) 

Ajustări: catarame de reglare din aluminiu chingi reglabile pentru pozitia 

de staţionare  

Standard: EN 361; EN 358; EN 813 

buc.  1  

41 Amortizor 

Chingă de legătură: poliamidă, chingă absorbitoare: poliamidă  

Conectori chingă: AZ 002, oţel galvanizat; deschidere: 18 mm  

Conectori absorbitor: AZ 003, aluminiu;  deschidere: 20 mm  

Lungime: 2 m  

Certificare: Standard: EN 355; EN 354; EN 364 

buc.  1  
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42 Mănuși antichimice (acid sulfuric, hipoclorit de sodiu), lungime 35 cm 

Material: bumbac, tricotat  

Mănuşi cusute, tricot jersey din bumbac alb imersate în PVC, tratare 

antiderapantă a suprafeţei mănuşii  

per.  10  

43 CĂMAȘĂ DAMĂ mânecă scurta 

Cămaşă cu mâneci scurte, guler în V  

Închidere frontală cu nasturi  

Material : 35% polyester, 65% bumbac  

Personalizat in fata cu sigla Bazinului  

si textul: BAZINUL DE ÎNOT BACĂU 

buc.  6  

44 

 
CĂMAȘĂ BĂRBAȚI mânecă lungă 

Manşetă cu 2 butoane şi butoniere 

 Închidere frontală cu nasturi 

Material: 100% bumbac, culoare alba 

buc.  1  

45 Cămaşă cu mâneca scurta bărbați 

Cusatura laterala, buzunar  

Închidere frontală cu nasturi 

Material : 35% polyester si 65% bumbac, culoare alba  

buc.  2  

46 

 
Pantofi damă 

Piele netedă de bovină  

Căptușeală: Material textil perforat, rezistent la abraziune, asigură aerisirea 

piciorului, culoare neagra  

buc.  2  

47 Tricou polo cu maneci scurte, negru 

Inchidere cu 3 nasturi, orificii laterale – cusaturi ascunse pe guler cu banda 

de contrast, banda de intarire pe ambele parti 

Personalizat pe spate cu textul de culoare alba STAFF 

buc.  10  

48 Fustă damă 

vascoza, combinata cu poliester (maxim 65%) si elastan (maxim 2%) 

200 – 300 g/m2, culoare neagra  

buc.  3  
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49 Pantaloni bărbați 

vascoza, combinata cu poliester (maxim 65%) si elastan (maxim 2%) 

slim fit, 2 buzunare fata italienesti, 2 buzunare spate cu tubulaturi si nasturi  

bandă de talie cu bucle de centură 

picioare pantaloni nemărginite, ușor  adaptabile pentru a se potrivi, culoare 

neagra 

buc.  2  

50 Pantaloni damă 

vascoza, combinata cu poliester (maxim 65%) si elastan (maxim 2%) 

Slim fit, 2 buzunare frontale italiene și 2 buzunare spate cu conducte, talie 

elastică în spate pentru un confort optim picioare pantaloni cu tivuri 

invizibile, culoare neagra 

buc.  4  

51 CĂMAȘĂ DAMĂ mânecă lungă 

Material: 100% bumbac, culoare alba  

Manşetă cu 2 butoane şi butoniere   

Închidere frontală cu nasturi, uşor îngustă la talie, guler italian  

Personalizat in fata cu sigla Bazinului  

si textul: BAZINUL DE ÎNOT BACĂU 

buc.  3  

VALOARE TOTALĂ LOT I FĂRĂ TVA  

TVA  

VALOARE TOTALĂ LOT I CU TVA  

 

 

  

 OFERTANT 

........................................... 

Semnatura  
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ANEXA 2 – CENTRALIZATOR OFERTĂ LOT II – SERVICIUL ADMINISTRARE PIEȚE 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire EIP/articol  
 

Criterii de securitate și calitate 

U.M. P.U. 

lei  

fără TVA   

Cantitate Valoare 

lei  

fără TVA 

1 Incaltaminte de protectie pantofi 

Fata din microfibra sau piele hidrofobizata cu captuseala cu bombeu 

metalic si antiderapanti 

per.  28  

2 Incaltaminte de protectie bocanci 

Fata din microfibra sau piele hidrofobizata cu captuseala cu bombeu 

metalic si antiderapanti 

per.  28  

3 Vestă tercot, de vara 

Material: tercot (bumbac, combinat cu poliester/elastan), greutate 

specifica: 200 – 250 gr/mp 

Culoare: albastru deschis 

Vesta cu multiple buzunare, inchidere cu  fermoar. 

Vesta va fi inscripționata pe spate 

Text inscripționare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  33  

4 SALOPETA DE LUCRU 

Compusa din: jacheta si pantaloni de lucru 

Jacheta de lucru cu mansete elastice, închidere cu fermoar, buzunare 

frontale si la piept, dungi reflectorizante in jurul manecilor si  pe partea 

inferioara a spatelui   

buc.  28  
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Pantalon de lucru cu talie elastica si gaici pentru curea, buzunare 

multifunctionale - din care 2 buzunare laterale, in fata si 2 buzunare la 

spate, cu dungi reflectorizante pe partile inferioare ale picioarelor si partile 

genunchiului intarite 

Material: bumbac, greutate: 245 – 270 gr/mp. Culoare: albastru deschis 

Jacheta salopetei va fi inscripționata pe spate 

Text inscripționare: PRIMĂRIA BACĂU 

5 Costum de lucru impermeabil pentru iarna 

Costum de lucru practic, confortabil, impermeabil, compus din geaca 

vatuita si pantalon in talie/cu pieptar vatuit, cu multiple buzunare, frontale 

si laterale 

Protectie superioară a corpului in decursul sezonului rece, cu rezistenta 

ridicata in conditii dificile de lucru, frig, vant 

Pantalon in talie, prevazut cu gaici pentru curea /pantalon cu pieptar vatuit, 

cu bretele cu clapa si fermoar frontal 

Geaca vatuita, prevazuta cu gluga detasabila, cu guler ridicat (pentru a 

oferi protectie suplimentara si confort gatului), cu sistem de inchidere cu 

fermoar, acoperit de o bandă de protecție cu capse 

Mansetele si tivul inferior al gecii sunt prevazute cu banda elastica, pentru 

a capta si pastra mai usor caldura in interior 

Dungi reflectorizante pe pantalon (in partea inferioara) si pe geaca (pe 

maneci și pe partea superioara)  

Material: poliester, captuseala intermediara vatuita 

Culoare: bleumarin, albastru 

Standarde europene: EN 340 - Îmbrăcăminte de protecție, EN 342 - 

Imbracaminte de protectie pentru protectia impotriva frigului 

Geaca va fi inscripționata pe spate 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  28  

6 TRICOU  

Tricou clasic, unisex, cu maneca scurta, la baza gatului, forma tubulara, 

diverse culori. Material : 100% bumbac  

Tricoul va fi inscriptionat pe spate 

buc.  40  
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Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

 

7 Sapca  

Confectionata din bumbac 

Marime ajustabila prin reglaj velcro/clapeta in zona posterioara 

Diverse culori 

Sapca va fi inscripționata frontal 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  33  

8 Mănuși protecție iarna 

Manusi tricotate, cu interior flausat, manseta elastica 

Asigura protectie mecanica si termica in conditii de temperaturi scazute 

per.  33  

9 Pelerina 
Impermeabila  cu gluga pliabila, fermoar si buzunare acoperite 

Material : poliester, rezistent la apa, usor, flexibil, 200-250 g/m2 

Culori : galben, portocaliu  

buc.  20  

10 Cizme protectie  

Material: PVC, antistatic, antiderapant, asigura protectie apa-noroi 

Culoare: negru 

per.  15  

11 Manusi protectie din piele 

Manusi integral din piele 

Palma si dosul palmei din piele spalt bovina 

per.  20  

12 Vesta  de avertizare reflectorizanta 

Vesta de protectie   

Material : 100%poliester  

Culori: galben, portocaliu  

Vesta va fi inscripționata pe spate 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  6  

13 Caciula iarna  

Caciula neagra, tricotata, unisex 

buc.  20  
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14 Centură lomboabdominala 

Din piele, cu catarama metalica 

buc.  2  

15 Ochelari de protecție 

Clasa optica 1, antizgariere, clasificare CE-EN 166 

per.  20  

16 Centura complexa in 7 pct. 

Puncte de prindere: 7; inel oţel de prindere dorsal, inele oţel de prindere 

laterale (2), inele oţel pentru dispozitive de recuperare (2), buclă de chingă 

cu inel de ancorare (1), inel şi conector oţel de prindere frontal (2) 

Ajustări: catarame de reglare din aluminiu chingi reglabile pentru pozitia 

de staţionare  

Standard: EN 361; EN 358; EN 813 

buc.  1  

17 Coarda de pozitionare 

Franghie poliamida, lungime 2m 

Conector pozitionare din otel galvanizat 

Conector legatura din aluminiu  

Standard: EN 354; EN 358 

buc.  2  

18 Casca de protectie  

Material: PE HP  

Suspensie plastic, banda antitranspiratie textila, reglaj automat, ventilatie 

buc.  6  

19 Suport viziera 

Suport viziera cu prindere pe cap, rabatabil, cu sistem de fixare 

buc.  2  

20 Vizieră  

Policarbonat 

buc.  2  

21 Mănuși protecție imersate partial in latex 

Manusi de protectie cu cinci degete, fara cusaturi, tricotate din poliester, 

palma si degetele imersate din latex natural. 

Asigura protectie impotriva riscurilor mecanice, in medii uscate sau umede 

per.  60  

22 Halat dama pentru sezonul cald 

Halat de vara, cu maneca lunga, cu guler clasic, inchis cu nasturi acoperiti 

cu fenta 

Mansete cu nasturi, buzunare aplicate sub talie si pe piept  

buc.  24  

din care  

5 – albe 
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Material: bumbac/bumbac combinat cu polyester 

Culori: alb, albastru/ bleumarin  

Halatul va fi inscripționat pe spate 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

19 – 

albastru/ 

bleumarin 

23 Halat dama pentru sezonul rece 

Halat de iarna, cu maneca lunga, cu guler clasic, inchis cu nasturi acoperiti 

cu fenta 

Mansete cu nasturi, buzunare aplicate sub talie si pe piept  

Material: bumbac, min. 250 gr/mp 

Culori: alb, albastru/bleumarin  

Halatul va fi inscripționat pe spate 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  24  

din care  

5 – albe 

19 – 

albastru/ 

bleumarin 

 

24 Mănuși electroizolante 

Mănuşi de izolaţie dielectrică, din latex natural de bună calitate 

Asigura protecţia împotriva tensiunii periculoase  

per.  1  

25 Manusi protectie antichimica 45 cm 

Manusi protectie antichimica,din acrilonitril,fara captuseala,lungime 45cm 

Rezistente la acizi, baze, uleiuri, grasimi si chimicale  

Protectie impotriva microorganismelor  

Rezistenta la uzura, palma rugoasa antiderapanta  

per.  2  

26 Casca de protectie arc electric 

Proprietati electrice 

Izolatie electrica pana la 1000 VAC/1500 VDC (EN 50365) 

Catarama de ajustare 

buc.  1  

27 Antifoane externe 

Antifoane externe, dielectrice  

Sistem de prindere:banda de cap. Sistem protectie pasiv 

Standard EN 352-1 

buc.  2  

28 Semimasca (cu supapa expiratie) 

Protectie ridicata impotriva particulelor de praf, polen, particule lichide, 

virusi si bacterii din aer\ 

buc.  10  
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Material de filtrare electrostatic, eficient impotriva PM 2.5  

Standard EN 149 

29 Semimasca cu supapa 3M   

Material flexibil si usor pentru confort sporit in timpul utilizarilor 

indelungate 

Benzi de fixare pe cap, cu suport tip suspensie pentru o ajustare 

confortabila 

Asigura protectie impotriva gazelor, vaporilor si particulelor 

Set complet, cu filtre incluse 

set  2  

30 Manusi vopsitor SET 50 per 

Manusi de unica folosinta, din nitril, nepudrate 

set  4  

31 Cizme electroizolante 

Cizme electroizolante de joasa tensiune, clasa 0, tensiune de incercare 5kV  

Standard: EN 50321 

per.  1  

32 Manusi protectie Goliat 

Manusi din spalt de bovina, cu intaritura in palma, pe degetul mare si 

aratator; fata dorsala din spalt de bovina si tesatura de bumbac, mansete 

din bumbac intarit   

per.  5  

33 Ochelari protectie vopsitor 

Material, culoare: policarbonat,transparent  

Monolentila din material plastic antizgarieturi, rama de plastic 

per.  6  

34 Viziera sudura 

Viziera sudura cu prindere pe casca;corp rotunjit, rabatabil, geam protector 

Material:polipropilena, termorezistenta  

buc.  1  

35 Sort sudor 

Material: piele spalt naturala de bovina; 

Culoare: alb 

Dimensiuni: 60 x 90/70 x 110/ 90 x 120 cm 

 Compus din: snur pentru legare, banda legare la gat. 

buc.  1  
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36 Bocanci de protectie pentru sudura 

Bocanci de protectie cu fete din piele pigmentată de bovina, protectie siret, 

protectie metatarsiala, cu bombeu metalic, rezistent la soc si compresiune 

si lamela metalica. Captuseala din material textil perforat, rezistent la 

abraziune, asigură aerisirea piciorului. Talpa din cauciuc nitrilic, rezistentă 

la 300°C contact 60 secunde. 

per.  1  

37 Manusi sudor 

Material: spalt bovina ignifugat 

Captuseala din bumbac, antitermică, cusatura cu ata Kevlar 

per.  1  

38 Salopeta protectie sudura 

Material, culoare: bumbac ignifug, durabil, rezistent; bleumarin 

Benzi ajustabile, fermoar, cusaturi duble. Doua buzunare laterale, un 

buzunar pe sold spate si un buzunar pentru rigla  

Standarde: EN ISO 11611;  EN ISO 11612 

buc.  1  

39 Bandă semnalizare rosu – alb 200 m buc.  10  

40 Bandă semnalizare galben – negru 200 m buc.  10  

VALOARE TOTALĂ LOT II FĂRĂ TVA  

TVA  

VALOARE TOTALĂ LOT II CU TVA  

 

 

 

 

OFERTANT 

........................................... 

Semnatura  
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ANEXA 3 – CENTRALIZATOR OFERTĂ LOT III – SECȚIA PARCURI, SPAȚII VERZI 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire EIP/articol  
 

Criterii de securitate și calitate 

U.M. P.U. 

lei  

fără TVA   

Cantitate Valoare 

lei  

fără TVA 

1 Mănuși protecție iarna 

Manusi tricotate, cu interior flausat, manseta elastica 

Asigura protectie mecanica si termica in conditii de temperaturi scazute 

per.  70  

2 Pelerina 
Haina de protectie cu gluga, impermeabila, rezistenta la vant  

Material : PVC. Culoare : galben  

buc.  70  

3 Cizme protectie  

Material: PVC, antistatic, antiderapant, asigura protectie apa-noroi 

Culoare: negru 

per.  70  

4 Manusi protectie din piele 

Manusi integral din piele.  

Palma si dosul palmei din piele spalt bovina 

per.  70  

5 Vesta  de avertizare reflectorizanta 

Vesta de protective.  

Material : 100%poliester  

Culoare: galben, portocaliu  

 

Vesta va fi inscripționata pe spate 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  70  



Pagina 17 din 29 
 

6 Caciula iarna  

Caciula neagra, tricotata, unisex 

 

buc.  70  

7 Centură lomboabdominala 

Din piele, cu catarama metalica 

buc.  10  

8 Ochelari de protecție 

Clasa optica 1, antizgariere, clasificare CE-EN 166 

per.  50  

9 Centura complexa in 7 pct. 

Puncte de prindere: 7; inel oţel de prindere dorsal, inele oţel de prindere 

laterale (2), inele oţel pentru dispozitive de recuperare (2), buclă de chingă 

cu inel de ancorare (1), inel şi conector oţel de prindere frontal (2) 

Ajustări: catarame de reglare din aluminiu chingi reglabile pentru pozitia 

de staţionare  

Standard: EN 361; EN 358; EN 813 

buc.  10  

10 Coarda de pozitionare 

Franghie poliamida, lungime 2m 

Conector pozitionare din otel galvanizat 

Conector legatura din aluminiu  

Standard: EN 354; EN 358 

buc.  30  

11 Casca de protectie  

Material: PE HP  

Suspensie plastic, banda antitranspiratie textila, reglaj automat, ventilatie 

buc.  20  

12 Suport viziera  

Support viziera cu prindere pe cap, rabatabil, cu sistem de fixare 

buc.  10  

13 Vizieră  

Policarbonat 

buc.  10  

14 Mănuși protecție imersate partial in latex 

Manusi de protectie cu cinci degete, fara cusaturi, tricotate din poliester, 

palma si degetele imersate din latex natural. 

Asigura protectie impotriva riscurilor mecanice, in medii uscate sau umede 

 

per.  10  
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15 Halat dama pentru sezonul cald 

Halat de vara, cu maneca lunga, cu guler clasic, inchis cu nasturi acoperiti 

cu fenta 

Mansete cu nasturi, buzunare aplicate sub talie si pe piept  

Material: bumbac/bumbac combinat cu polyester 

Culori: alb, albastru, bleumarin  

Halatul va fi inscripționat pe spate 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  30  

VALOARE TOTALĂ LOT III FĂRĂ TVA  

TVA  

VALOARE TOTALĂ LOT III CU TVA  

 

 

 

OFERTANT 

........................................... 

Semnatura  
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ANEXA 4 – CENTRALIZATOR OFERTĂ LOT IV – SERVICIUL GESTIONARE CÂINI FĂRĂ STĂPÂN 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire EIP/articol  
 

Criterii de securitate și calitate 

U.M. P.U. 

lei  

fără TVA   

Cantitate Valoare 

lei  

fără TVA 

1 Incaltaminte de protectie pantofi 

Fata din microfibra sau piele hidrofobizata cu captuseala cu bombeu 

metalic si antiderapanti 

per.  7  

2 Incaltaminte de protectie bocanci 

Fata din microfibra sau piele hidrofobizata cu captuseala cu bombeu 

metalic si antiderapanti 

per.  7  

3 Vestă tercot, de vara 

Material: tercot (bumbac, combinat cu poliester/elastan), greutate 

specifica: 200 – 250 gr/mp 

Culoare: albastru deschis 

Vesta cu multiple buzunare, inchidere cu  fermoar. 

 

Vesta va fi inscripționata pe spate 

Text inscripționare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  7  

4 SALOPETA DE LUCRU 

Compusa din: jacheta si pantaloni de lucru 

Jacheta de lucru cu mansete elastice, închidere cu fermoar, buzunare 

frontale si la piept, dungi reflectorizante in jurul manecilor si  pe partea 

inferioara a spatelui   

Pantalon de lucru cu talie elastica si gaici pentru curea, buzunare 

multifunctionale - din care 2 buzunare laterale, in fata si 2 buzunare la 

spate, cu dungi reflectorizante pe partile inferioare ale picioarelor si partile 

genunchiului intarite 

Material: bumbac, greutate: 245 – 270 gr/mp. Culoare: albastru deschis 

buc.  7  
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Jacheta salopetei va fi inscripționata pe spate 

Text inscripționare: PRIMĂRIA BACĂU 

5 Costum de lucru impermeabil pentru iarna 

Costum de lucru practic, confortabil, impermeabil, compus din geaca 

vatuita si pantalon in talie/cu pieptar vatuit, cu multiple buzunare, frontale 

si laterale. Protectie superioară a corpului in decursul sezonului rece, cu 

rezistenta ridicata in conditii dificile de lucru, frig, vant. Pantalon in talie, 

prevazut cu gaici pentru curea /pantalon cu pieptar vatuit, cu bretele cu 

clapa si fermoar frontal Geaca vatuita, prevazuta cu gluga detasabila, cu 

guler ridicat (pentru a oferi protectie suplimentara si confort gatului), cu 

sistem de inchidere cu fermoar, acoperit de o bandă de protecție cu capse 

Mansetele si tivul inferior al gecii sunt prevazute cu banda elastica, pentru 

a capta si pastra mai usor caldura in interior. Dungi reflectorizante pe 

pantalon (in partea inferioara) si pe geaca (pe maneci și pe partea 

superioara). Material: poliester, captuseala intermediara vatuita. Culoare: 

bleumarin, albastru. Standarde europene: EN 340, EN 342  

 

Geaca va fi inscripționata pe spate 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  7  

6 TRICOU  

Tricou clasic, unisex, cu maneca scurta, la baza gatului, forma tubulara, 

diverse culori; 100% bumbac  

 

Tricoul va fi inscriptionat pe spate 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  7  

7 Sapca  

Confectionata din bumbac.  

Marime ajustabila prin reglaj velcro/clapeta in zona posterioara 

 

Sapca va fi inscripționata frontal 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  7  
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8 Mănuși protecție iarna 

Manusi tricotate, cu interior flausat, manseta elastica 

Asigura protectie mecanica si termica in conditii de temperaturi scazute 

per.  40  

9 Pelerina 

Haina de protectie cu gluga, impermeabila, rezistenta la vant  

Material : PVC. Culoare : galben 

buc.  12  

10 Cizme protectie  

Material: PVC, antistatic, antiderapant, asigura protectie apa-noroi 

Culoare: negru 

per.  12  

VALOARE TOTALĂ LOT IV FĂRĂ TVA  

TVA  

VALOARE TOTALĂ LOT IV CU TVA  

 

 

  

 

OFERTANT 

........................................... 

Semnatura  
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ANEXA 5 – CENTRALIZATOR OFERTĂ LOT V – SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII DE AGREMENT ȘI GRĂDINI 

PUBLICE, BAZE SPORTIVE 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire EIP/articol  
 

Criterii de securitate și calitate 

U.M. P.U. 

lei  

fără TVA   

Cantitate Valoare 

lei  

fără TVA 

1 Incaltaminte de protectie pantofi 

Fata din microfibra sau piele hidrofobizata cu captuseala cu bombeu 

metalic si antiderapanti 

per.  22  

2 Incaltaminte de protectie bocanci 

Fata din microfibra sau piele hidrofobizata cu captuseala cu bombeu 

metalic si antiderapanti 

per.  22  

3 Vestă tercot, de vara 

Material: tercot (bumbac, combinat cu poliester/elastan), greutate 

specifica: 200 – 250 gr/mp 

Culoare: albastru deschis 

Vesta cu multiple buzunare, inchidere cu  fermoar. 

Vesta va fi inscripționata pe spate 

Text inscripționare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  22  

4 SALOPETA DE LUCRU 

Compusa din: jacheta si pantaloni de lucru 

Jacheta de lucru cu mansete elastice, închidere cu fermoar, buzunare 

frontale si la piept, dungi reflectorizante in jurul manecilor si  pe partea 

inferioara a spatelui   

Pantalon de lucru cu talie elastica si gaici pentru curea, buzunare 

multifunctionale - din care 2 buzunare laterale, in fata si 2 buzunare la 

spate, cu dungi reflectorizante pe partile inferioare ale picioarelor si partile 

genunchiului intarite 

buc.  22  
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Material: bumbac, greutate: 245 – 270 gr/mp. Culoare: albastru deschis 

Jacheta salopetei va fi inscripționata pe spate 

Text inscripționare: PRIMĂRIA BACĂU 

5 Costum de lucru impermeabil pentru iarna 

Costum de lucru practic, confortabil, impermeabil, compus din geaca 

vatuita si pantalon in talie/cu pieptar vatuit, cu multiple buzunare, frontale 

si laterale. Protectie superioară a corpului in decursul sezonului rece, cu 

rezistenta ridicata in conditii dificile de lucru, frig, vant. Pantalon in talie, 

prevazut cu gaici pentru curea /pantalon cu pieptar vatuit, cu bretele cu 

clapa si fermoar frontal Geaca vatuita, prevazuta cu gluga detasabila, cu 

guler ridicat (pentru a oferi protectie suplimentara si confort gatului), cu 

sistem de inchidere cu fermoar, acoperit de o bandă de protecție cu capse 

Mansetele si tivul inferior al gecii sunt prevazute cu banda elastica, pentru 

a capta si pastra mai usor caldura in interior. Dungi reflectorizante pe 

pantalon (in partea inferioara) si pe geaca (pe maneci și pe partea 

superioara). Material: poliester, captuseala intermediara vatuita. Culoare: 

bleumarin, albastru. Standarde europene: EN 340, EN 342  

Geaca va fi inscripționata pe spate 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  22  

6 TRICOU  

Tricou clasic, unisex, cu maneca scurta, la baza gatului, forma tubulara, 

diverse culori; 100% bumbac  

Tricoul va fi inscriptionat pe spate 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  22  

7 Sapca  

Confectionata din bumbac.  

Marime ajustabila prin reglaj velcro/clapeta in zona posterioara 

Sapca va fi inscripționata frontal 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  22  

8 Mănuși protecție iarna 

Manusi tricotate, cu interior flausat, manseta elastica 

Asigura protectie mecanica si termica in conditii de temperaturi scazute 

per.  40  
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9 Pelerina 
Haina de protectie cu gluga, impermeabila, rezistenta la vant  

Material : PVC 

Culoare : galben  

buc.  15  

10 Cizme protectie  

Material: PVC, antistatic, antiderapant, asigura protectie apa-noroi 

Culoare: negru 

per.  22  

11 Manusi protectie din piele 

Manusi integral din piele 

Palma si dosul palmei din piele spalt bovina 

per.  40  

12 Caciula iarna  

Caciula neagra, tricotata, unisex 

buc.  22  

VALOARE TOTALĂ LOT V FĂRĂ TVA  

TVA  

VALOARE TOTALĂ LOT V CU TVA  

 

 

 

 

OFERTANT 

........................................... 

Semnatura  
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ANEXA 6 – CENTRALIZATOR OFERTĂ LOT VI – STRUCTURA INTERVENȚII AUTO ȘI UTILAJE 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire EIP/articol  
 

Criterii de securitate și calitate 

U.M. P.U. 

lei  

fără TVA   

Cantitate Valoare 

lei  

fără TVA 

1 Incaltaminte de protectie pantofi 

Fata din microfibra sau piele hidrofobizata cu captuseala cu bombeu 

metalic si antiderapanti 

per.  29  

2 Incaltaminte de protectie bocanci 

Fata din microfibra sau piele hidrofobizata cu captuseala cu bombeu 

metalic si antiderapanti 

per.  24  

3 Vestă tercot, de vara 

Material: tercot (bumbac, combinat cu poliester/elastan), greutate 

specifica: 200 – 250 gr/mp 

Culoare: albastru deschis 

Vesta cu multiple buzunare, inchidere cu  fermoar 

Vesta va fi inscripționata pe spate 

Text inscripționare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  34  

4 SALOPETA DE LUCRU 

Compusa din: jacheta si pantaloni de lucru.  

Jacheta de lucru cu mansete elastice, închidere cu fermoar, buzunare 

frontale si la piept, dungi reflectorizante in jurul manecilor si  pe partea 

inferioara a spatelui.  

Pantalon de lucru cu talie elastica si gaici pentru curea, buzunare 

multifunctionale - din care 2 buzunare laterale, in fata si 2 buzunare la 

spate, cu dungi reflectorizante pe partile inferioare ale picioarelor si partile 

buc.  28  
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genunchiului intarite  

Material: bumbac, greutate: 245 – 270 gr/mp.  

Culoare: albastru deschis 

Jacheta salopetei va fi inscripționata pe spate 

Text inscripționare: PRIMĂRIA BACĂU 

5 Costum de lucru impermeabil pentru iarna 

Costum de lucru practic, confortabil, impermeabil, compus din geaca 

vatuita si pantalon in talie/cu pieptar vatuit, cu multiple buzunare, frontale 

si laterale. Protectie superioară a corpului in decursul sezonului rece, cu 

rezistenta ridicata in conditii dificile de lucru, frig, vant. Pantalon in talie, 

prevazut cu gaici pentru curea /pantalon cu pieptar vatuit, cu bretele cu 

clapa si fermoar frontal Geaca vatuita, prevazuta cu gluga detasabila, cu 

guler ridicat (pentru a oferi protectie suplimentara si confort gatului), cu 

sistem de inchidere cu fermoar, acoperit de o bandă de protecție cu capse 

Mansetele si tivul inferior al gecii sunt prevazute cu banda elastica, pentru 

a capta si pastra mai usor caldura in interior. Dungi reflectorizante pe 

pantalon (in partea inferioara) si pe geaca (pe maneci și pe partea 

superioara). Material: poliester, captuseala intermediara vatuita. Culoare: 

bleumarin, albastru. Standarde europene: EN 340, EN 342  

Geaca va fi inscripționata pe spate 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  23  

6 TRICOU  

Tricou clasic, unisex, cu maneca scurta, la baza gatului, forma tubulara, 

diverse culori; 100% bumbac  

Tricoul va fi inscriptionat pe spate 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  28  

7 Sapca  

Confectionata din bumbac. Marime ajustabila prin reglaj velcro/clapeta in 

zona posterioara 

Sapca va fi inscripționata frontal 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  28  
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8 Halat dama pentru sezonul cald 

Halat de vara, cu maneca lunga, cu guler clasic, inchis cu nasturi acoperiti 

cu fenta 

Mansete cu nasturi, buzunare aplicate sub talie si pe piept  

Material: bumbac/bumbac combinat cu polyester 

Culori: alb, albastru, bleumarin  

Halatul va fi inscripționat pe spate 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  1  

9 Halat dama pentru sezonul rece 

Halat de iarna, cu maneca lunga, cu guler clasic, inchis cu nasturi acoperiti 

cu fenta 

Mansete cu nasturi, buzunare aplicate sub talie si pe piept  

Material: bumbac, min. 250 gr/mp 

Culori: alb, albastru, bleumarin  

Halatul va fi inscripționat pe spate 

Text inscriptionare: PRIMĂRIA BACĂU 

buc.  1  

10 Mănuși electroizolante 

Mănuşi de izolaţie dielectrică, din latex natural de bună calitate, destinate 

protecţiei împotriva tensiunii periculoase  

buc.  3  

11 Manuși antichimice 33 cm 

acrilonitril verde; parte interioară din bumbac flaușat  

rezistente la acizi, baze,uleiuri, grăsimi și chimicale  

protecție împotriva microorganismelor  

palmă rugoasă antiderapantă  

per.  2  

12 Mănuși de protecție 

palma și dosul palmei din piele șpalt de bovină  

elastic la partea superioară a încheieturii; mănuși din piele integral 

per.  27  

13 Cizme protecție 

Material: PVC, culoare: negru 

Captuseala poliester 

Antistatic, antiderapant 

Protectie apa – noroi, uleiuri, substante chimice in concentratie mica  

per.  10  
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14 Ochelari protectie vopsitor 

Material, culoare: policarbonat,transparent  

Monolentila din material plastic antizgarieturi, rama de plastic 

per.  9  

15 Casca de protectie arc electric 

Proprietati electrice 

Izolatie electrica pana la 1000 VAC/1500 VDC (EN 50365) 

Catarama de ajustare 

buc.  3  

16 Casca de protectie  

Material: PE HP  

Suspensie plastic, banda antitranspiratie textila, reglaj automat, ventilatie 

buc.  9  

17 Coarda de pozitionare 

Franghie poliamida, lungime 2m 

Conector pozitionare din otel galvanizat 

Conector legatura din aluminiu  

Standard: EN 354; EN 358 

buc.  1  

18 Centură lomboabdominala 

Din piele, cu catarama metalica 

buc.  1  

19 Sort sudor 

Material: piele spalt naturala de bovina; 

Culoare: alb 

Dimensiuni: 60 x 90/70 x 110/ 90 x 120 cm 

 Compus din: snur pentru legare, banda legare la gat. 

buc.  4  

20 Genunchiere 

Material: poliuretan 

Confortabile si rezistente 

per  2  

21 Pelerina 
Impermeabila  cu gluga pliabila, fermoar si buzunare acoperite 

Material : poliester, rezistent la apa, usor, flexibil, 200-250 g/m2 

Culoare : galben, portocaliu  

buc.  11  
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22 Antifoane interne SET 300 per 

Din poliuretan, cu grad inalt de atenuare; asigura flexibilitate, etansare 

optima si confort 

set  1  

23 Antifoane externe 

Antifoane externe, dielectrice  

Sistem de prindere:banda de cap 

Sistem protectie pasiv 

Standard EN 352-1 

buc.  4  

24 Semimasca protectie pulberi cutie 10 buc.  

Cutie cu 10 piese faciale filtrante FFP2 din fibra sintetica netesuta 

Bareta nazala de reglare, valva de expiratie de inalta performanta, sac 

plastic individual igienic 

Standard: EN 149 

cutie  3  

25 Cizme electroizolante 

Cizme electroizolante de joasa tensiune 

Clasa 0, tensiune de incercare 5kV  

Standard: EN 5032 

per.  3  

26 Caciula iarna  

Caciula neagra, tricotata, unisex 

buc.  22  

VALOARE TOTALĂ LOT VI FĂRĂ TVA  

TVA  

VALOARE TOTALĂ LOT VI CU TVA  

 

 

 

OFERTANT 

........................................... 

Semnatura  
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