
•

•

. SECTIUNEA II
CAIET DE SARCINI

BOCANCI
-1.540 perechi -

DA 2014 - FURNIZA RE INCALTA MINTE DE PROTECTIE - BOCANCI 15



se eONPET SA

•

str: Anul 1848 nr. 1-3. Ploiesti, 10,0559.Prahova. Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 6451

, . e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro== Cod unic: de inregistrare: R 1350020. Cod CAEN 4950
m:tmI\13'I) Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991

Capl'tal social subscrIs si varsat 28 569 842.40 Iei

I!JfCONPET
DEPARTAMENTUL PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

CAIET DE SARCINI
Bocanci

Bocancii vor indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 din HG 115/2004***
privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie
si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata. Vor fi fabricati astfel Încât, În condiţii
previzibile de utilizare pentru care sunt destinati, utilizatorul să-şi poată desfăşura În mod
normal activitatea care ÎI expune la risc, dispunând totodată de o protecţie adecvată de cel
mai Înalt nivel posibil. Orice componentă a EIP care intră sau ar putea intra În contact cu
utilizatorul În momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperităţi,
colţuri ascuţite, proeminenţe, care ar putea produce iritare excesivă sau Ieziuni. Trebuie
diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, În ceea ce priveşte mişcările
care trebuie executate, poziţiile care trebuie adoptate şi percepţiile senzoriale; de asemenea,
EIP nu trebuie să cauzeze mişcări care să pună În pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP
trebuie să fie cât mai uşoare posibil, fără a aduce atingere solidităţii şi eficienţei
echipamentului.

Descriere:
Bocancii trebuie sa fie confortabili si rezistenti, f1exibili, cu greutate redusa, pentru utilizare
intensiva in mediu cu atmosfera potential exploziva fara restrictii, cu bombeu metalic sau din
matei'-dt'i.:.'&:ompozit,din piele bovina cu fata neteda vopsita si impermeabilizata, cu talpa cusuta
si lipita, sau injectata sub presiune, antiderapanta si rezistenta la produse petroliere.
Carambul va avea minim 120mm. Produsul va fi prevazut cu marcaj de conformitate CE,
aplicat in conditiile mentionate la Art.10, Art.12, Art.20 si Anexa 3 din Legea 608/2001
republicata.

Standarde:

SR EN ISO 20345 :2012 - Echipament individual de protectie. Incaltaminte de securitate;
SR EN ISO 20346 :2005/ A1:2008 - Echipament individual de protectie. Incaltaminte de
protectie.
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Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita mostra*.
Garantia va fi cea specificata de producator, dar nu mai putin de 12 luni.

Documente ce vor insoti produsul ofertat**:
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16
Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.

Certificatul de examinare EC de tip
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana

Documentele ce vor insoti produsul Iivrat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Certificatul de examinare EC de tip
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana

- certificatul de calitate si garantie

*1.Mostrele de EIP se vor prezenta la data depunerii ofertei si vor fi testate / utilizate in
conditii specifice Conpet, timp de 30 zile calendaristice.

2. Pentru oferta castigatoare se va se va solicita o a doua mostra care se va pastra la
beneficiar pe toata durata de folosinta a echipamentului individual de protectie, pentru
comparare cu produsul livrat. Mostrele necastigatoare se vor ridica de firmele ofertante in
maxim 15 zile de la data finalizarii procedurii de achizitie. Nu raspundem de mostrele
nesolicitate in termenul susmentionat.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de eticheta de identificare si
instructiuni de utilizare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in
cantitatile si la termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului. Costurile
transportului marfurilor intra in pretul acestora.

In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentata, produsul va fi
returnat urmand ca in termen de 10 zile furnizorul sa livreze produsele conform mostrei.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de protectie
pentru care a fost conceput, in perioada de garantie, atunci furnizorul este obligat sa
inlocuiasca respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.

Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va face
exclusiv prin grija si pe cheltuiala furnizorului.
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**In conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, pentru documentele ce provin de la
producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita de o
traducere autorizata in limba romana. Produsele vor fi receptionate numai daca sunt insotite
de toate documentele solicitate.

***Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004
constituie contraventie si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115/2004, cu amendă de
la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe
piaţă a produselor neconforme.
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Nr. crt Sector Adresa

1 Constanta - Baraganu Constanta, zona Movila Sara, jud. Constanta.

2 Călăreţi Loc. Tămădău Mare, Jud. CăIăraşi

3 Ploiesti - Baicoi Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr. 8, Jud. Prahova

4 Urlaţi - Berca - Ciresu Urlaţi, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova

5 Moreni - Siliste Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmboviţa

6 Moinesti Moineşti, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău

7 Poiana Lacului Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeş

8 Cartojani Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu

9 Barbatesti Loc. Bărbăteşti, Jud. Gorj

10 Orlesti - Ghercesti Loc. Orleşti, Jud. Vâlcea

11 Biled - Pecica Loc. Biled, Jud. Timiş

12 Marghita Marghita, Str. Garii, nr. 3, Jud. Bihor

13 Ploieşti, Magazia centrală Nr. 1 Ploieşti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova
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