
  

Anunț consultare piață 

privind achiziția pentru echipamente de protecție necesare grupelor de 

intervenție (costume de protecție și bocanci) în situații de urgență 

 

Informații generale privind autoritatea contractantă: 
Municipiul Constanta, cod fiscal 4785631 
Adresa : BD. TOMIS NR. 51, CONSTANȚA, Localitatea Constanta, cod poștal 900725 

Nr.telefon contact :  0241 488 108 sau 0241 488 166 
 

Obiectul consultării: determinarea valorii estimate privind achiziția pentru 
echipamente de protecție necesare grupelor de intervenție (costume de protecție și 
bocanci) în situații de urgență. 
Cod CPV: 35113410-6 costume de protecție și cod CPV 18830000-6 pentru bocanci 
Descriere consultare: 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze echipamente de protecție 
necesare grupelor de intervenție (costume de protecție și bocanci)în situații de urgență. 

 
Nr. 

crt 

 

Denumire 

 
 

Cantitate 

 
Preț 

unitar 
(fără 
TVA) 

 
Specificații tehnice-descriere 

 ECHIPAMENTE 

DE PROTECȚIE 
   

 

A. 
 
COSTUME DE 

PROTECȚIE 

 
 12 
seturi 

 Setul complet este  compus din:  

1.geacă cu glugă de iarnă 2. pantalon 3. 

jachetă, 
4.tricou 5.mănuși 6. pelerină de ploaie cu 

glugă ascunsă și guler 7. cizme din 

cauciuc. 

  
1.Geaca cu glugă 

de iarnă 
 

 
 

12 buc. 

 - culoare verde 

- scurtă de iarnă, impermeabilă 
- material peliculizat 

-material exterior -țesătură 100% nailon 

+membrană PVC 

- căptușeala 100% bumbac 

- căptușeală termică 100% poliester 

 2.Pantalon 12 buc.  - confecționat din stofă , camuflaj de 

culoare verde, impermeabil 

-2(două) buzunare aplicate în spate 

-2(două) buzunare laterale 

-2(două) buzunare largi multifuncționale 

- dublură la genunchi 

 3. Jacheta 12 buc  - jacheta este din membrană respirabilă, 

flexibilă și confortabilă, 
  camuflaj de culoare verde 
- umeri dublați 

- 2(două) buzunare laterale cu fermoar 

- un buzunar la piept cu fermoar 

- manșete ajustabile 

 4. Tricou 12 buc  -confecționat din jerseu simplu din 

bumbac 100% și imprimat cu design 

camuflaj verde 

 5. Mănuși  12 
perechi 

 - imitație piele de calitate la față cu 

palmă și degete pentru protecție 



împotriva  umidității , dosul din nailon și 

spandex 

- căptușeala micro  din poliester 

- inserție termoizolantă 3M (100g/mp) 

- întăritură între degetul arătător și cel 

mare 

 6.Pelerina 12 buc  - pelerină de ploaie cu glugă ascunsă în 

guler 

- material: țesătură poliester 170T, 

membrană PVC 
- lungime 130-150 cm 

 7.Cizme din 

cauciuc 

  12 
perechi 

 -  culoare verde, material durabil și 

rezistent la uzură, întăritură la gleznă, 

ușor de curățat, înălțime 30-35 cm 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

B. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
BOCANCI 

    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  12 
perechi 

 Gheată cu șireturi cu bombeu din 

compozit rezistent la 200 Joule și talpă 

mediană din compozit, culoare negru 
Partea superioară din velur cu un 

tratament crazy horse (de înaltă 

calitate), cu talpă mediană cu o întăritură 

pentru protecție suplimentară. Închidere 

cu fermoar lateral 

Talpă poliuretanică cu densitate dublă. 
Talpă PU exterioară de înaltă densitate cu 

caneluri adânci oferind o aderență 

excelentă pe suprafețe inegale, 

rezistență la apă. 
Talpă PU interioară de joasă densitate cu 

proprietăți anti-oboseală 

Calapod foarte larg care asigură o fixare 

sigură, indiferent de forma piciorului, 

anti-alunecare 

Tălpi interioare moi, 3 mm,  cu 

proprietăți anti-oboseală, 

interschimbabile, asigurând o igienă și o 

curățenie continue. 

Căptușeală din poliester pentru ventilația 

piciorului, care reduce transpirația. 

 

  Caracteristici principale: 
- căptușeală respirabilă de înaltă calitate 
- protecție specială cu întăritură 
- cleme cu muchii ascuțite pentru 

aderență pe podele umede 
- talpă cu grosime mărită, 
- talpa exterioara cu unghiuri deschise și 

caneluri adânci 

- talpa rezistenta la uleiuri si hidrocarburi 

- sistem anti-șoc 

- bordură anti-alunecare 
- calapod larg potrivit pentru orice tip de 

picior. 

 
Aspecte supuse consultării: 
Se solicită oferte de preț pentru toate articolele care compun setul (fără TVA),respectiv 
valoarea totală pe set (fără TVA) și separat pentru bocanci (fără TVA) cu respectarea 
specificațiilor tehnice, în vederea determinării valorii estimate. 

 
Ofertele de preț care nu sunt prezentate pentru toate articolele din set, respectiv valoarea totală 



pe set (fără TVA), vor fi considerate necorespunzătoare. 
 

Data limită transmitere propuneri : 15.11.2017 
Data limită consultare : 21.11.2017 

 
 

Modalitate desfășurare : 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de 
mail:protectie.civila@primaria-constanta.ro; prciv_p.cta28@yahoo.com cât 
și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51. 
  

 

 

mailto:prciv_p.28@yahoo.com

