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Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: ACHIZITIE ARTICOLE DE IMBRACAMINTE
PENTRU PERSONALUL POLITIEI LOCALE

Data publicare: 09.09.2022 11:35

Cod si denumire CPV: 35811200-4 Uniforme de politie (Rev.2) Data finalizare: 12.09.2022 09:32

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 09.09.2022 14:18

Tip de contract: Furnizare Data de raspuns a autoritatii contractante: 12.09.2022 09:32

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: Municipiul Deva Denumire: S.C. TACTICA OUTDOOR S.R.L.

CUI: 4374393 CUI: 34994508

Adresa: Strada: Unirii, nr. 4, Sector: -, Judet: Hunedoara, Localitate:
Deva, Cod postal: 330152

Adresa: Strada: Foisorului, nr. 126, Sector: 3, Judet: Bucuresti,
Localitate: Bucuresti, Cod postal: 031023

Localitatea, Tara: Deva, Romania Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania

Telefon: +40 254210072 Telefon: +40 724323006

E-mail: informatica@primariadeva.ro E-mail: office@tactica-outdoor.com

Website: www.primariadeva.ro Website: www.tactica-outdoor.com

Informatii cumparare directa

Descriere Achizitie articole de imbracaminte pentru personalul politiei locale,
conform caiet de sarcini atasat.
In cazul acceptarii ofertei, va rugam sa ne trasmiteti urmatoarele
documente:
- Declaratia 60 anexata semnata si stampilata de dvs;
- Certificat constatator ONRC;
- Contul IBAN Trezorerie;

Conditii de livrare La sediul achizitorului

Conditii de plata OP conform contract

Documente atasate CAIET DE SARCINI.pdf
4.Declaratie 60.docx

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

CAMASA BLUZA MANECA
LUNGA FEMEI/BARBATI

Solicitata: 76 Pret estimat: 107,00

Numar de referinta: CBML Ofertata: 76 Pret de vanzare: 107,00

Pret de catalog: 117,00 RON/bucata Valoare estimata: 8.132,00

Cod si denumire CPV: 35811200-4 -
Uniforme de politie (Rev.2)

Valoare de vanzare: 8.132,00

Descriere: Camasa  confectionata din tercot de culoare bleu, maneca este lunga, închisä la gat  încheiatä cu 5 nasturi; în partea superioarä
are douä buzunare cu burduf clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.
Cämasa este preväzutä pe umeri cu platcä pentru epote!i.
Cämasa-bluzä se poartä deschisä la gat (sau cu cravata), cu partea inferioarä introdusä în pantaloni sau în fustä. Poate fi purtatä si sub hainä,
cu cravatã.
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CAMASA BLUZA MANECA
SCURTA FEMEI/BARBATI

Solicitata: 152 Pret estimat: 107,00

Numar de referinta: CBMS Ofertata: 152 Pret de vanzare: 107,00

Pret de catalog: 117,00 RON/buc Valoare estimata: 16.264,00

Cod si denumire CPV: 35811200-4 -
Uniforme de politie (Rev.2)

Valoare de vanzare: 16.264,00

Descriere: Camasa  maneca scurta  barbati
 Cămaşa este confecţionată din ţesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, culoare rezistentă la spălare.Cămaşa este compusa
din piepţi, platcă, spate, mâneci, plata pentru epoleţi şi guler si se inchide cu 5 nasturi. Toate părţile componente se croiesc pe direcţia firului
de urzeală. Piepţii sunt croiţi dintr-o bucată fiecare. Pe piepţi sunt aplicate două buzunare dreptunghiulare. Buzunarele sunt cu burduf la
mijloc (cu pliu in faţă) şi clapetă, care se încheie cu nasturi de format mic. Clapele sunt întărite cu inserţie termoadezivă. Spatele cămăşii este
croit dintr-o bucată, fiind dublat la umeri cu platcă.

PANTALONI STOFA VARA
BARBATI/FEMEI

Solicitata: 2 Pret estimat: 149,00

Numar de referinta: 125 Ofertata: 2 Pret de vanzare: 149,00

Pret de catalog: 149,00 RON/perechi Valoare estimata: 298,00

Cod si denumire CPV: 35811200-4 -
Uniforme de politie (Rev.2)

Valoare de vanzare: 298,00

Descriere: Pantalonul se confectioneazä din stofä/tergal de culoare neagrä, în varianta de varä, cu vipuscä de culoare gri inclusä în cusäturä.
Are croiala dreaptä, färä lungimea poate ajunge pânä la partea superioarä a tocului încältämintei, iar lärgimea ei este între 210—250 mm, în
raport cu talia.
Pantalonul este preväzut cu douã buzunare laterale un buzunar la spate, închis cu clapä si nasture.
Pantalonul se confectioneazä cu betelie obisnuitä si este preväzut cu 4 gäici lungi de 70 mm late de 20 mm, prinse în partea superioarä prin
cusätura beteliei, iar în partea inferioarä prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul sä permitä portul centurii a cärei lätime este
de 50 mm.

PANTALONI STOFA IARNA
BARBATI/FEMEI

Solicitata: 2 Pret estimat: 159,00

Numar de referinta: PSI Ofertata: 2 Pret de vanzare: 159,00

Pret de catalog: 159,00 RON/per Valoare estimata: 318,00

Cod si denumire CPV: 35811200-4 -
Uniforme de politie (Rev.2)

Valoare de vanzare: 318,00

Descriere: Pantaloni pentru costum cu vipusca, confectionati din  tergal 60% lana - 40% PES, 400 g/m2

GEACA IARNA CU MESADA
DETASABILA

Solicitata: 2 Pret estimat: 260,00

Numar de referinta: Geaca Softshell Ofertata: 2 Pret de vanzare: 260,00

Pret de catalog: 260,00 RON/bucata Valoare estimata: 520,00

Cod si denumire CPV: 35811200-4 -
Uniforme de politie (Rev.2)

Valoare de vanzare: 520,00

Descriere: Geaca  este realizată din tesatura 100% PES- Softshell, o tesatura  laminat, care este rezistent la apă și are o căptușeală interioară
detasabila pentru căldură suplimentară. Prevazuta cu 6 buzunare corect  pozitionate precum si fermoare laterale care permit accesul la
centura de serviciu.
Gluga este confectionata dintr-un material laminat , avand cusaturile termosudate, este mai subtire, pentru a se incadra perfect in buzunarul
inchis cu fermoar din spatele gulerului.
 La partea din spate contine o placuta cu dimensiunea de 25x12 cm pentru inscriptionare

SCURTA DE VANT POLITIA
LOCALA

Solicitata: 2 Pret estimat: 172,00

Numar de referinta: SVPL Ofertata: 2 Pret de vanzare: 172,00

Pret de catalog: 192,00 RON/bucata Valoare estimata: 344,00

Cod si denumire CPV: 35811200-4 -
Uniforme de politie (Rev.2)

Valoare de vanzare: 344,00

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Cod DA31349787 / 09.09.2022 11:35 Pagina 2
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12.09.2022 09:46



Descriere: Scurta de vant se confectioneaza din  tesatura peliculizata

Se poate purta deschisa la gat, putand fi purtata si inchisa datorita croiului cu revere rasfrante; este prevazuta cu fermoar pe interior si cu
nasturi pe exterior. În partea de jos si la maneci este prevazuta cu elastic.

Scurta de vant are  doua buzunare oblice ascunse, inchise cu fermoar, iar deasupra acestora, in partea superioara, prezinta o banda
reflectorizanta de 10 mm. Pe interior, in partea dreapta, este prevazuta cu un buzunar care se incheie cu un nasture.

Pe umeri are platca pentru epoleti. Spatele este confectionat din 3 parti, una in partea de sus si doua in partea de jos, prevazute cu pense.

PANTOFI VARA BARBATI Solicitata: 66 Pret estimat: 158,00

Numar de referinta: Gala Ofertata: 66 Pret de vanzare: 158,00

Pret de catalog: 184,00 RON/per Valoare estimata: 10.428,00

Cod si denumire CPV: 35200000-6 -
Echipament de politie (Rev.2)

Valoare de vanzare: 10.428,00

Descriere: Pantofi din piele naturală hidrofobizată  de culoare neagra, prevazuti cu bombeu, fara ornamente si se incheie cu sireturi. Pen
sezonul de vara se pot confectiona pantofi perforate, pentru femei acestia pot avea decupaje.
Căptușeală din meșină naturală
Acoperiș de branț detașabil, antibacterian
Greutate: 940 g (mărimea 42)
Mărimi: 35-48

PULOVER Solicitata: 76 Pret estimat: 95,00

Numar de referinta: Pulover Ofertata: 76 Pret de vanzare: 95,00

Pret de catalog: 95,00 RON/bucata Valoare estimata: 7.220,00

Cod si denumire CPV: 35811200-4 -
Uniforme de politie (Rev.2)

Valoare de vanzare: 7.220,00

Descriere: Puloverul se confectioneazä din fire acrilice tip lânä.
Pe spatele mânecii sunt preväzute cotiere din acelasi material. La 5 cm de umeri pe mânecä se aplicä ecusonul specific.
Disponibil in culorile: negru si bleumarin

MANUSI DIN PIELE ALBE Solicitata: 2 Pret estimat: 100,00

Numar de referinta: MPLI Ofertata: 2 Pret de vanzare: 100,00

Pret de catalog: 100,00 RON/perechi Valoare estimata: 200,00

Cod si denumire CPV: 35811200-4 -
Uniforme de politie (Rev.2)

Valoare de vanzare: 200,00

Descriere: Mänusle sunt din piele de culoare alba.

BOCANCI VIPER V1 Solicitata: 76 Pret estimat: 318,00

Numar de referinta: V1 Ofertata: 76 Pret de vanzare: 318,00

Pret de catalog: 318,00 RON/pereche Valoare estimata: 24.168,00

Cod si denumire CPV: 18832000-0 -
Incaltaminte speciala (Rev.2)

Valoare de vanzare: 24.168,00

Descriere: Fete: Piele naturala hidrofobizata 2.0-2.2 mm
Talpa: EVA ( dubla densitate poliuretan+ EVA)
Captuseala: Membrana imperrespiranta, cusaturi termosudate
Închidere: Siret din poliester 100%
Ocheti: Metalici, tratati anticoroziune
Acoperis Brant: Detasabil, antibacterian, antifungic etc
Extra: Talpa dublata cu material termoizolant prevazut cu folie de aluminiu
Greutate: 1120gr/pereche (Marimea 42)

PANTOFI VARA  FEMEI Solicitata: 10 Pret estimat: 158,00

Numar de referinta: PIVD Ofertata: 10 Pret de vanzare: 158,00

Pret de catalog: 160,00 RON/perechi Valoare estimata: 1.580,00

Cod si denumire CPV: 35200000-6 -
Echipament de politie (Rev.2)

Valoare de vanzare: 1.580,00

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Cod DA31349787 / 09.09.2022 11:35 Pagina 3
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 12.09.2022 09:46



Descriere: Pantofi din piele naturală hidrofobizată  de culoare neagra, prevazuti cu bombeu, fara ornamente si se incheie cu sireturi. Pen
sezonul de vara se pot confectiona pantofi perforate, pentru femei acestia pot avea decupaje.
Căptușeală din meșină naturală
Acoperiș de branț detașabil, antibacterian
Greutate: 940 g (mărimea 42)
Mărimi: 35-48

TRICOU Solicitata: 152 Pret estimat: 66,00

Numar de referinta: POLO Ofertata: 152 Pret de vanzare: 66,00

Pret de catalog: 83,00 RON/buc Valoare estimata: 10.032,00

Cod si denumire CPV: 35811200-4 -
Uniforme de politie (Rev.2)

Valoare de vanzare: 10.032,00

Descriere: Tricoul polo este confecţionat din tricot ţesătură fagure tip picquet 50% bumbac 50% Poliester personalizat prin serigrafie  fata si
spate si prevazut cu emblema specifica

FULAR Solicitata: 76 Pret estimat: 30,00

Numar de referinta: FULAR Ofertata: 76 Pret de vanzare: 30,00

Pret de catalog: 30,00 RON/bucata Valoare estimata: 2.280,00

Cod si denumire CPV: 35811200-4 -
Uniforme de politie (Rev.2)

Valoare de vanzare: 2.280,00

Descriere: Fularul se confectioneazä din fire acrilice tip lânä, de culoare neagrä sau alba

TOTAL Valoare de vanzare: 81.784,00 RON
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