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ANUNT DE PUBLICITATE

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Banat,, al jud. Timiş, realizează un 

studiu de piaţă în vederea achiziţiei de materiale pentru „reparaţii şi igienizarea grupului 

sanitar”, conform specificaţiilor ataşate, vă rugăm să ne înaintaţi oferta dumneavoastră 

de preţ, până la data de 20.10.2022, ora 11.00.

Tip anunţ: cumpărări directe 

Tip contract: furnizare

Cod CPV 44110000-4 Materiale de construcţii
5

Valoare estimată -  2.185 lei fără TVA.

Valabilitatea ofertei 45 zile de la data depunerii ofertelor.

Plata se face pe baza facturii electronice transmise prin sistemul naţional privind factura 

electronică RO e-Factura în format .xml, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia 

în vigoare, conform Legii 139/2022 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă 120/2021, 

prin virament, in cont deschis la trezoreria statului, după recepţia produselor în termenul 

legal.

Livrarea materialelor se va face la sediul beneficiarului: Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenta ,,BANAT,, al judeţul Timiş, str. Înfrăţirii , nr.13, localitatea Timişoara, jud. 

Timiş.
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Timişoara, str. înfrăţirii, nr. 13, cod: 300126
Telefon: 0256 -  434 870, 0256 -  434 871; Fax: 0256 -  430 615; E-mail: office@isutimis.ro

NESECRET
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Operatorul economic/operatorii economici declaraţi câştigători vor posta bunurile 

materiale în Catalogul Electronic din SEAP, sub forma de pachet, în vederea 

achiziţionării online.
5

Termen de livrare: 28.10.2022.

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut, ofertele care nu corespund din punct de 

vedere tehnic se resping si nu vor fi evaluate financiar.

Oferta va fi transmisă, în format electronic, la adresa de email achiziţii@isutimis.ro, 

până la data de 20.10.2022, ora 11.00.

Informaţii suplimentare: persoana de contact -  Maior POAMA Andrei -  0740213232. 

Program de lucru: intervalul orar 08:00 -  16:00 in zilele lucratoare.

în condiţii de siguranţă, semnează electronic,

INSPECTOR ŞEF 
Colonel,

Ing. MIHOC Lucian Vasile
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SERVICIUL LOGISTIC 
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Anexa 1 la R.N. cu nr : 955.735 / 17.10.2022 

APROB
INSPECTOR ŞEF

Colonel
Ing.MIHOC Lucian-Vasile

Specificaţii Tehnice la Necesarul de Materiale pentru finalizarea lucrăriilor de Reabilitare a Instalaţiei Sanitare şi a Grupului Sanitar de la parterul Sediului
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă BANAT al judeţului Timiş

Nr.
Crt.

Denumire Materiale -  Pachet Materiale Cantitatea Necesară

1. Teavă Cupru cu diametrul de 15.,bară. 6 ml.
2. Dopuri Cupru cu diametrul de 15. 4 buc.
3. Reducţie din Cupru de la Fi 18 -1 5 2 buc.
4. Cot nr.2, din Cupru cu diametrul de 15. la 90 grade. 10 buc.
5. Mufe din Cupru cu diametrul de 15. 6 buc.
6. Cot nr.l, din Cupru cu diametrul de 15. La 90 grade. 6 buc.
7. Teu egal din Cupru cu diametrul de 15. 3 buc.
8. Adaptor filet interior diametrul de 15mm X 'A" 6 buc.
9. Adaptor filet exterior diametrul de 15mm X V" 8 buc.
10. Cleme simple, diametrul de 15mm. 10 buc.
11. Bride susţinere/fixare complete (bridă,didlu), pentru ţeava PVC cu diametrul de llOmm. 4 buc.
12. Bride susţinere/fixare complete (bridă,didlu), pentru ţeavă PVC cu diametrul de 75mm. 3 buc.
13. Bride susţinere/fixare complete (bridă,didlu), pentru ţeavă PVC cu diametrul de 50mm. 3 buc.
14. Cositor pentru lipire ţevi cupru, rolă mare. 1 buc.(rolă).
15. Robinet colţar 'A- / . 4 buc.
16. Ramificaţie PVC cu diametrul de llOmm, la unghi de 45 grade, prevăzută cu garnituri. 1 buc.



17. Ţeavă PVC cu diametrul de llOmm, la 1 ml. Lungime, prevăzută cu garnitură la un capăt, 3 ml.(3buc).
18. Cot PVC cu inel de etanşare, diametru de llOmm, la 45 grade., 3 buc.
19. Diblu universal din nylon, cu şurub cui (K), de 6 X 60mm. 100 buc.
20. Diblu universal din nylon, cu şurub cui (K), de 8 X 80mm. 50 buc.
21. Spumă poliuretanică monocomponentă pentru montaj, cu aplicare manuală, ambalaj de 700ml. 4 buc.
22. Glet de finisare pe baza de ipsos pentru interior. Ambalat la sac de 20kg. 40 kg. (2saci).
23. Placă gips-carton tip H, protecţie umiditate, RBI 12,5X1200X2600mm. 2 buc.
24. Profil special pt. plăci gips carton UD 30X28X3000mm, tablă din oţel zincat. 6 buc.
25. Şurub rigips autofiletant, cap înecat, din oţel fosfatat, 3,5X35mm. 250 buc.
26. Adeziv flexibil de interior / exterior pentru gresie şi faianţă, Ambalat la sac de 25 de kilograme. 100Kg.(4saci).
27. Chit de rosturi pt îmbinări placi rigips, pe bază de ipsos, ambalat la sac de 20kg. 40kg.(2saci).
28. Tijă filetată cu diametrul de lOmm, la lm  lungime 6 buc.
29. Şaibă din otel, zincată cu gaura pentru Fi lOmm. 10 buc.
30. Piuliţă din otel, zincată, M lOmm. 20 buc.
31. Ancoră Chimică 1 tub.
32. Robinet trecere 'A cu olandez 4buc.
33. Pastă decapantă pentru lipirea ţevilor de Cupru, cutie mică. 1 buc.
34. Şnur teflonat, etanşare filete, rolă mică. 1 buc.
35. Pâslă pentru curăţarea ţevilor de cupru înainte de lipire. 1 buc.
36. Şapă autonivelantă, pentru interior, pe bază de ciment, ambalat la sac de 25Kg. lOOKg (4 saci)
37. Mortar tinci pentru tencuieli şi repăaraţii, gri, utilizare interiot/exterior, ambalat la sac de 25Kg. lOOKg (4 saci)

NOTĂ; materialele se vor livra la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă BANAT al judeţului Timiş 
din mun. Timişoara, str. înfrăţirii, nr.13., jud. Timiş.

VĂZUT
Şef Serviciu Logistic 

Colortel
ÎNTOCM IT

Subofiţer Tehnic Principal 
Plutonier/şdjutjnt şef

STRAtU LAT Ion MOMIROV Miodrag
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