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CAIET DE SARCINI
1. DENUMIREA ACHIZITIEI:

"Achizitie și montaj elemente de protecție pentru spațiu de joacă"
2. Generalităţi:
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și
constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant
oferta tehnică- financiară.
Cerințele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii și
minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile
Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care această
propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din
Caietul de sarcini.
Ofertarea care se declară câștigătoare va fi postată de furnizor în catalogul de
produse, pe site-ul SICAP, urmând ca beneficiarul să o achiziționeze
3. Cerinte minime si obligatorii
Prin acest obiectiv se propune amenajarea locului de joacă cu dale prefabricate
din cauciuc viu colorat, lipite pe suprafață de beton existentă, pentru evitarea
accidentării copiilor. Suprafața totală a spațiului de joacă este de 210mp în care
există și vor fi montate suplimentar echipamente de joacă. Dalele trebuie să fie
antiderapante în orice condiții, trebuie să prezinte rezistență la interperii (îngheț dezgheț), căldură, ploaie, foc la jarul de la țigară, termoizolante, să absoarbă
vibrațiile, șocul mecanic și să reducă riscul la accidentare cauzate de căderi.
Materialele utilizate să nu fie toxice. Montarea dalelor să fie dreptunghiuri
alternative.
Dimensiunea dalelor orientativă să fie de 100-110 cm x 0,80 cm, grosimea lor să
fie de 3-4 cm, variabil în 2 culori roșu și verde, iar montarea lor să fie dreptunghiuri
alternative.
Lucrările de amenajare a spațiului de joacă trebuie să respecte cerințele de securitate
și de mediu prevăzute de legislația în vigoare. Pavimentul se va realiza cu respectarea
SR 1176/2008 si SR EN 1177/ 2008 sau oricăror acte normative în vigoare care fac

referire la siguranța spațiilor de joacă, astfel încât să fie evitat orice alt risc de
accidentare.
Termen de livrare și montare: 10 DECEMBRIE 2018
Prețul contractului
Se vor lua în considerare doar ofertele care cuprind produsele solicitate.
Prețul contractului va include transportul la sediul nostru, precum și punerea în
funcțiune a produselor.
Plata se va face în lei cu O.P. prin Trezorerie
Autoritatea contractantă nu acordă avans în vederea derulării contractului.
Termen de garantie:
Garanția acordată pentru produse să fie de minim 24 de luni de la montare.
Reparațiile în perioada de garanție nu vor depășii 10 zile lucratoare. În caz contrar,
perioada de garanție se va prelungii cu perioada indisponibilizării produsului. În
perioada de garanție reparațiile vor fi efectuate gratuit de către furnizor la solicitarea
scrisă a beneficiarului, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data solicitării.

Condiții de recepție
Recepția produselor se va face la data montării. Orice produs care nu
corespunde calitativ standardelor va fi înlocuit de furnuizor pe propria cheltuială, iar
înlocuirea acestor produse se va face în maxim 48 de ore de la sesizare.
Furnizorul are obligația de a asigura prin personalul specializat montarea
dalelor de cauciuc. Executantul va furniza recomandări cu privire la exploatarea,
întreținerea pavimentului ales.
Recepția va fi finalizată prin întocmirea unui proces verbal de recepție, semnat
de persoanele împuternicite ale furnizorului și achizitorului, care se va constitui în
anexa la factură.

Intocmit,
Adm. patrimoniu Sabo Paula

