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CAIET DE SARCINI 
privind achizi ţ ionarea stingator portativ de 6Kg parcare subterana 

In scenariul de securitate la incendiu intocmit pentru parcarea subterana, la dotari de 
prima interventie, Normativul NP 127-2009, art.156, pentru spatiile de parcare se vor 
asigura stingatoare portative de cel putin 6 kg, care se vor amplasa astfel incat sa revina un 
stingator la maximum 10 locuri de parcare. 
Stingatoarele vor fi amplasate pe caile de circulatie si in incaperi, dupa caz, in locuri 
vizibile, usor accesibile si vor fi utilizate de catre personalul angajat aflat la locul de munca, 
sau de catre utilizatori, pentru localizarea si stingerea unor inceputuri de incendiu, prin 
actionare manuala. 

111. CARACTERISTICILE TEHNICE PENTRU ACHIZIŢIE 

Condi ţii tehnice: 

Stingator presurizat cu pulbere ABC cu manometru tip P6 conf. SR EN 7-3. 
Presiune de lucru - 14bari 
Presiune de proba - 25bari 
Temperatura admisa -20°C +60 °C 

Ofertantul trebuie s ă  prezinte: 
Certificatul de calitate pentru produsul furnizat; 

Alte condi ţii: 
-Cantitate 62 buc; 
-Plata se va face în maxim 30 de zile calendaristice de la data recep ţiei produselor 

livrate; 
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-Autoritatea contractant ă  îşi rezervă  dreptul de a verifica: aspectul, caracteristicile 
materialelor, dimensiunile constructive. În situa ţia în care caracteristicile nu sunt conforme 
cu oferta, elementul/lotul respectiv trebuie respins, furnizorul urmând a suporta înlocuirea 
acestuia; 

-Cerinţele impuse în prezentul caiet de sarcini sunt considerate minimale ş i 
obligatorii. 

V. CONDIŢII CONTRACTUALE 
Termenul de livrare este de 1 5 zile de la comand ă  
Furnizorul este pe deplin responsabil de corectitudinea şi realitatea datelor furnizate. 
Livrarea se face la adresa Str. A.I. Cuza nr. 7, Craiova, Dolj 

vI. RECEPTIA PRODUSELOR 
Receptia produselor se face in prezenta reprezentantilor a autoritatilor contractuale si cat 

sia executantului produselor respective. 
Produsele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate si certificatul de garantie pentru 

24 luni iar cele defecte vor fi inlocuite de furnizor, fara costuri suplimentare. 
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