
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
ADMINISTRAŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ 

ROMÂNtA 

Nr. 4367/29.11.2018 Aprobat 
Director, 
Dr. Oprea 4 ;uta Elena 

Administraţia Gradina Zoologica Bucureşti, cu sediul în str. Vadul Moldovei nr. 4, sector 1, în 
calitate de autoritate contractantă, iniţiază prezenta achiziţie publică având ca obiect furnizare 
echipament pentru protecţia muncii, conform documentaţiei minimale şi obligatorii anexate. 

Cod CPV: 18110000-3 îmbrăcăminte de uz profesional (Rev.2) 

Valoarea estimată: 73.040,00 lei, fara TVA 

con/br???;'^!? CM a / t 7 a/m J J/M Legea ^rfvmJ acAz'z//n/e ^M^/zce 

1. Limba de redactare a ofertei: //?nZ?H ro/Mânii; 

2. Sursa de finanţare: /mg^fM/ /oca/ 

3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile 

4. Preţurile ofertate vor fi exprimate in lei şi vor conţine maxim două (2) zecimale. 

5. Data limita de transmitere oferta: 06.12.2018, ora 12:00 

6. Documente solicitate: 

Ofertele vor fî transmise electronic pe adresa de e-mail: achizitii^bucurestizoo.ro, 
insotite de copii dupa CUI. 
Formular de oferta financiară 
Formular de ofertă financiară_ centralizator produse 

7. Oferta financiara - Propunerea financiara va fî fermă pe toată perioada de valabilitate a 
ofertei, exprimata în lei fara T.V.A (obligatoriu doar cu doua zecimale). 

8. Oferta însoţită de documentele justificative se va transmite prin e-mail la adresa 
achizitii@bucurestizoo.ro până la data limită şi ora limită, ofertele transmise după data şi ora 
limită nu vor fi luate în considerare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
ADMINISTRAŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ 

ROMÂNLA 

9. Oferta financiară (valoarea totală lei fara TVA) se va posta şi în catalogul electronic disponibil 
în SICAP. Postarea în catalogul electronic din SICAP a ofertei trebuie făcută până la data şi ora 
limită de transmitere a ofertelor, anterior transmiterii pe mail către Administraţia Grădina 
Zoologică. Conţinutul achiziţiei va fi detaliat în cadrul descrierii din catalogul SICAP, respectiv 
tipuri, cantităţi şi valori. 
In acest sens, în oferta financiară scrisă, se vor preciza şi informaţii privind identificarea 
produselor în SICAP. 
Operatorii economici care nu încarcă oferta financiară în catalogul electronic, nu vor fi luaţi în 
considerare. 

10. Atribuirea se va face online prin Catalogul electronic SICAP. 

11. Criteriul de atribuire: Va fi stabilit câştigător, ofertantul cu preţul cel mai scăzut pret al ofertei in 
condiţiile respectării integrale a solicitărilor din documentaţia de atribuire, pentru valoarea totală a 

12. Informaţii suplimentare: 
13. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta telefonic sau prin email la adresa 

achizitii(<à}bucurestizoo.ro, . Ofertele pot fi transmise prin email pana la data de 06.12.2018, ora 12:00. 

14. Doar ofertantul a cărui oferta are preţul cel mai scăzut va fi notificat prin email. 

Birou: Investiţii Achiziţii Publice Contracte 
Mariana Coandă \ 
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Nr. 4366/29.11.2018 Aprobat 
Director, 
Dr. Oprea AiAcirta Elena 

DOCUMENTAŢIE ACHIZIŢIE . 'a^, 
achiziţie echipament pentru protecţia muncii — \ Z[ ^ 

Cod CPV: 18110000-3 îmbrăcăminte de uz profesional (Rev.2) SsJ^w^^''' 

1. Obiectul achiziţiei 
Administraţia Gradina Zoologica Bucureşti, cu sediul în str. Vadul Moldovei nr. 4, sector 1, în 
calitate de autoritate contractantă, iniţiază prezenta achiziţie directă având ca obiect furnizare 
echipament pentru protecţia muncii, conform documentaţiei minimale şi obligatorii anexate. 

2. Perioada de livrare: 15 zile de la acceptarea ofertei de către AGZ, din calogul SIC AP 

3. Valoare estimată: 73.040,00 lei la care se adaugă TVA 

4. Cantităţi conform tabel: 

nr. 
crt 

Denumire produs U.M. Cantitate 

1 Costum salopeta standard cu pieptar doc. 270gr/mp_pt iama buc 34 

2 Costum salopeta standard farà pieptar doc. 270gr/mp_pt iama buc 44 

3 Costum salopeta standard cu pieptar tercot, 150gr/mp_pt vara buc 34 

4 Costum salopeta standard farà pieptar tercot, 150gr/mp_pt vara buc 44 

5 Costum medicalbluza buc 10 

6 Costum medical_pantalon buc 10 

7 Tricou bumbac, mâneca lunga, încheiat cu 3 nasturi la gat buc 80 

8 Tricou bumbac, mâneca scurta, încheiat cu 3 nasturi la gat buc 80 

9 Bocanci protecţie negri buc 40 

10 Pantofi protecţie, ergonomici, flexibili, rezistenţi, negri buc 40 

11 Cizme cauciuc (căptuşeala :textil, inaltime=38cm), negru buc 40 

12 Tenisi material textil, CULORI ÎNCHISE buc 40 

13 Pelerina impermeabila pvc /poliester buc 50 

14 Căciula tricotata tip fes, 100% acrii, 75 gr, negru buc 60 

15 Manusi bumbac alb, subtire, aplicaţii pvc, punctiforme buc 100 
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5. Masuri si culori: conform anexelor nr. 1, nr- 2, nr. 3 

6. Transportul produselor va fi asigurat de către ofertant, cu mijloc auto, corespunzător, fără 
vreo modificare a preţului de achiziţie. 

7. Livrarea produselor se va realiza obligatoriu între orele 7:00-14:00 la sediul instituţiei 
Administraţia Grădina Zoologică, Str. Vadul Moldovei, nr. 4, sector. 1, Bucureşti. Furnizorul 
va asigura descărcarea şi manipularea produselor în spaţiul amenajat al AGZ. 
Livrarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente: 

- factura; 
- certificat de conformitate 
- orice alte documente prevăzute de legislaţia in vigoare. 

8. Termene de garanţie: Produsele livrate vor respecta termenele de garanţie prevăzute de lege, 
standardele în vigoare şi caracteristicile specifice produselor solicitate. 

9. Calitatea produselor: Produsele vor fi de calitate superioară. Ofertantul câştigător răspunde 
pentru calitatea produselor. Dacă, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, produsele nu 
corespund, atunci acestea vor fi restituite furnizorului care are obligaţia de a livra marfa de 
calitate corespunzătoare în maxim 48 ore. 

10. Recepţia produselor: Certificarea de către Autoritatea Contractantă a faptului că produsele au 
fost livrate, se face dupa recepţia cantitativă şi calitativă a acestora, prin semnarea de primire de 
către reprezentantul autorizat al Autorităţii, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 

Birou: Investiţii Achiziţii Publice Contracte 
Mariana Coandă 
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Anexa _!a documentaţia de atribuire nr. 4366 /29 .11 .2018 
Echipament protecţia muncii_ 

TABEL CANTtTĂŢi ÎNCĂLŢĂMiNTE_ 

Masuri 
încăiţăminte 

buc 
cizme 
negru 

buc 
bocanci 
negru 

buc 
pantofi 
negru 

buc 
tenesi 
cuiori 
închise 

37 2 2 2 2 

38 6 5 5 7 

39 2 3 3 4 

40 6 7 7 6 
41 3 3 3 3 
42 7 12 12 11 
43 10 5 5 4 
44 3 3 3 2 

46 1 
TOTAL BUC 39 40 40 40 

TABEL CANTtTĂŢ! UNiFORME _CULOR! VERDE St MARON 

Uniforme standard de vara _ din tercot 150 gr /mp si tricou mânecă scurta încheiat cu 3 nasturi ia gat 
Uniforme standard de iarnă _ din doc 270 gr /mp si tricou mânecă iunga încheiat cu 3 nasturi ia gat 

Tip costum costum tricou costum costum tricou 
echipament saiopeta saiopeta mânecă saiopeta saiopeta mânecă 

cu pieptar farà iungă cu pieptar farà scurtă 
iarna pieptar iarna vară pieptar vară 

iarna 

buc 34 44 80 34 44 80 

TABEL CANTiTĂŢ! COSTUME MEDiCALE_ CULOARE VtSiNtU 

masuri Buc. biuza 
costum 
medicai 

Buc. pantaion 
costum 
medicai 

M 2 
L 2 

XL 4 4 
XXXL 4 4 

1/2 



TABEL CANTiTĂŢi UNiFORME_CULOARE VERDE 

Costum satopeta standard de v a r a v e r d e inchis _ din tercot 150 gr /mp 
si tricou mânecă scurta incheiat cu 3 nasturi !a gat_verde 

Costum satopeta standard de iarnă _verde inchis _ din doc 270 gr /mp 
si tricou mânecă iunga incheiat cu 3 nasturi ia gat_verde 

masuri costum 
saiopeta 
cu 
pieptar 
iama 

costum 
saiopeta 
fara 
pieptar 
iama 

tricou 
mânecă 
iungă 
iama 

costum 
saiopeta 
cu pieptar 

costum 
saiopeta 
fara 
pieptar 
vară 

tricou 
mânecă 
scurtă 

40 2 4 2 4 

42 4 4 4 4 

43 2 2 2 2 
44 4 4 4 4 
46 6 6 6 6 
48 2 6 8 2 6 8 
50 4 6 4 6 
52 2 8 12 2 8 12 
54 4 2 4 2 
56 4 4 4 4 4 4 

26 buc 26 buc 52 buc 26 buc 26 buc 52 buc 

TABEL CANTITĂŢI UNtFORME_CULOARE MARON 

Costum saiopeta standard de vara_maron inchis _ din tercot 150 gr /mp 
si tricou mânecă scurta incheiat cu 3 nasturi ia gat_bej inchis 

Costum saiopeta standard de iarnă_maron inchis _din doc 270 gr /mp 
si tricou mânecă iunga incheiat cu 3 nasturi ia gat_bej inchis 

masuri costum 
saiopeta 
cu 
pieptar 
iarna 

costum 
saiopeta 
fara 
pieptar 
iarna 

tricou 
mânecă 
iungă 
iama 

costum 
saiopeta 
cu pieptar 

costum 
saiopeta 
fara 
pieptar 

tricou 
mânecă 
scurtă 

40 4 4 
41 2 2 
46 2 2 2 2 
48 2 2 10 2 2 10 
50 2 8 6 2 8 6 
52 2 4 2 2 4 2 
54 4 4 
56 

58 2 2 
8 buc 18 buc 28 buc 8 buc 18 buc 28 buc 
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FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA 

Având în vedere anunţul de publicitate postat, subsemnatul, 
( M M w e /^reMMwg) reprezentant al 
vă transmitem oferta privind furnizarea de echipament pentru protecţia muncii, pentru suma de 

la care se adaugă 
taxa pe valoarea adăugată în valoare de 
(IsMwe/e vor ;'H6?;'c<2 z'n c//f*e), reprezentând o valoare a achiziţiei de 

In cadrul Formularului de ofertă financiară (centralizator produse) detaliat am indicat modalitatea de 
formare a preţului ofertat în raport de fiecare produs. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de zile, respectiv până la data 

de , şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

De asemenea, declarăm că deţinem competenţa şi calificarea conform prevederilor legale privind 
îndeplinirea obiectului achiziţiei constând în furnizarea de produse de tipul specificat în documentaţia de 
atribuire, sens în care depunem anexate următoarele: 

vor men/zona 6?ocM7ne???e/g ce afas^ă ca/f/?carea/co7Mpe;g7#<2 psn/rM co7MercM/;'z<37*ea acas^or ^ro^M^e) 

în situaţia în care Oferta noastră va fi considerată conformă şi Autoritatea Contractantă va proceda la 
efectuarea iniţierii achiziţiei în cadrul Catalogului electronic SICAP ne obligăm să furnizăm produsele care 
fac obiectul acestei oferte într-un termen de 15 zile de la acceptul dat în cadrul catalogului electronic de către 
Autoritatea Contractantă. 

Având în vedere oferta transmisă de către compania noastră, vă indicăm următoarele: 

că am procedat la publicarea ofertei în cadrul Catalogului electronic SICAP 

Data / / 

, în calitate de 
legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele 



FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 
CENTRALIZATOR PRODUSE 

Nr. 
crt. 

Denumire produs UM cant PU 
lei 

valoare 
estimata 
fara TVA 

1 Costum salopeta standard cu pieptar doc. 270gr/mp_pt iama buc 34 

2 Costum salopeta standard fara pieptar doc. 270gr/mp_pt iama buc 44 

3 Costum salopeta standard cu pieptar tercot, 150gr/mp_pt vara buc 34 

4 Costum salopeta standard fara pieptar tercot, 150gr/mp_pt vara buc 44 

5 Costum medicalbluza buc 10 

6 Costum medical_pantalon buc 10 

7 Tricou bumbac, mâneca lunga, incheiat cu 3 nasturi la gat buc 80 

8 Tricou bumbac, mâneca scurta, incheiat cu 3 nasturi la gat buc 80 

9 Bocanci protecţie negri buc 40 

10 Pantofi protecţie, ergonomici, flexibili, rezistenţi, negri buc 40 

11 Cizme cauciuc (căptuşeala :textil, inaltime=38cm), negru buc 40 

12 Tenisi material textil, CULORI ÎNCHISE buc 40 

13 Pelerina impermeabila pvc /poliester buc 50 

14 Căciula tricotata tip fes, 100% acrii, 75 gr, negru buc 60 

15 Manusi bumbac alb, subţire, aplicaţii pvc, punctiforme buc 100 

TOTAL 

Data / / 

, în calitate de 
legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele 

(a'eMMfMz're/HMTMg ope ra to r e c o n o m e ) 


