
          ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN ILFOV 

SPITALUL DE PSIHIATRIE “ EFTIMIE DIAMANDESCU ” BALACEANCA 

Comuna Cernica- Balaceanca, str. Garii nr. 56, Judetul Ilfov, 

Tel.: 021/3807417;Fax:021/3693817 

e-mail: spitalbalaceanca@gmail.com  

CERINTE TEHNICE/CONDITII DE PARTICIPARE 

 Obiectul achizitiei: SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE SI INCARCARE 

STINGATOARE. 

 Cantitate: 

- Stingatoare P6                       – 34 buc 

- Stingatoare pulbere 6 kg BC – 22 buc; 

- Stingatoare gaze G6              – 2 buc; 

- Stingatoare tip P3                  – 1 buc. 

 

Serviciile de verificare, reparare si  incarcare stingatoare vor respecta cerintele Legii nr. 

307/2006 privind apararea contra incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului 

nr 138/23.10.2015 privind Normele tehnice privind utilizarea, verificare, reincarcarea, repararrea si 

scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu.  
Pentru fiecare tip de stingator care se supune serviciilor de verificare, reparare, reincarcare se va 

intocmi o fisa tehnologica care se va prezenta beneficiarului. 

 

Ofertantul va efectua urmatoarele operatiuni: 

- Verificarea starii generale a stingatorului; 

- Demontarea recipientului si golirea continutului recipientului; 

- Verificarea recipientului sub presiune; 

- Verificarea etanseitatii; 

- Curatarea depunerilor interioare si de pe traseele de evacuare; 

- Inlocuirea garniturilor, colierelor, furtunelor deteriorate, ; 

- Reincarcarea stingatorului; 

- Proba de etanseitate; 

- Etichetare (data efectuarii operatiunii, data la care expira, emblema firmei prestatoare); 

- Sigilare cu sigiliu de plumb. 

 

Produse si substante utilizate: 

Aprovizionarea, manipularea, transportul si depozitarea produselor si substantelor utilizate 

pentru prestarea serviciilor sunt in sarcina prestatorului care va respecta prescriptiile tehnice ale 

producatorului. 

Produsele si substantele utilizate trebuie dsa detina certificate de conformitate emise de un 

organism de certificare acreditat. 

Este obligatorie respectarea instructiunilor de la furnizor privind modul de folosire a substantelor 

utilizate.  

Produsele si substantele folosite vor fi insotite de certificatul de garantie. 

 

Termen de executie 

Stingatoarele vor fi preluate de la sediul Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu- Balaceanca in 

max 2 zile de la data inaintarii comenzii de catre beneficiar. 
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Termenul maxim de prestare a serviciilor de verificare, incarcare si reparare stingatoare este de 3 zile de 

la data preluarii stingatoarelor de la sediul beneficiarului.  

 

Alte aspecte: 

Stingatoarele vor fi predate/preluate in baza procesului verbal de predare-primire de catre 

persoanele desemnate in acest scop. 

Pe durata verificarii, repararii, reincarcarii stingatoarelor ofertantul va asigura cu titlu gratuit un 

numar de 30 stingatoare (P6-17 buc, cu pulbere tip BC – 12 buc, G6 – 1 buc). Acestea vor fi inapoiate 

ofertantului la predarea primirea stingatoarelor din dotarea spitalului. 

Transportul stingatoarelor la/de la sediul beneficiarului cade in sarcina prestatorului. Ofertantul 

va avea in vedere ca tarifele vor include obligatoriu si costurile de transport aferente prestarii serviciului. 

Garantia acordata pentru serviciile de verificare, reparare, reincarcare va fi de minim 1 an de zile. 

Anexat facturii de servicii de verificare, reparare, reincarcare se va prezenta certificatul de 

calitate pentru serviciile furnizate. 

In perioada de garantie (12 luni) service-ul se va asigura de prestator, in mod gratuit. 

Anuntarea defectiunilor care presupun interventii accidentale se va face telefonic. Interventia se 

efectueaza in maxim 24 de ore de la anuntarea defectiunii in timpul programului de lucru al 

prestatorului, respectiv in maxim 48 ore de la anuntarea defectiunii in afara programului de lucru al 

prestatorului. 

 

Protectia muncii: 

Pe toata perioada desfasurarii activitatii personalul firmei prestatoare va respecta prevederile: 

- Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca; 

- HG nr. 1218/2006 privind cerintele minime de securitate, sanatate pentru asigurarea protectiei 

lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici; 

- HG 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici 

in munca.. 

Instruire profesionala privind securitatea si sanatate in munca(SSM) si prevenirea si stingerea 

incendiilor (PSI) se va face de catre prestator pentru angajatii sai si pe cheltuiala acestuia. 

Societatea prestatoare este responsabila cu asigurarea tuturor masurilor privind protectia muncii 

pentru personalul prestator.  

 

Documente necesare pentru participare: 

- Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerţului sau echivalent, din care sa 

rezulte obiectul de activitate; 

- Ofertantii vor depune Autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de verificare, incarcare si reparare a 

stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera in 

conformitate in conformitate cu OMAI 87/2010. 

 

Modalitate de ofertare: Pretul se va oferta in lei fara TVA/pachet pentru serviciile prestate. 

Conditii de plata:  

Plata se va efectua de catre autoritatea contractanta in baza urmatoarelor documente: 

- Factura in original; 

- Proces verbal; 

Plata se va efectua cu OP in cont de Trezorerie, in termen de 60 de zile, de la inregistrarea facturii in 

unitate. 

 


