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C A I E T DE SARCINI 

Cap. I Obiectul contractului 
Obiectul contractului este furnizarea a 28 bucăţi suporţi pergole, inclusiv asamblarea 

Cap. II Descriere produs asamblat 
2.1 Produsul asamblat este pergola care va fi compusă din 2 subansamble principale, aşa cum reiese 

din desenul anexat prezentului: 
a. Acoperiş format din grinzi de lemn cu lăţimea de 16 cm şi grosimea de 4 cm, finisate şi 

lăcuite care vor fi puse la dispoziţie de achizitor, inclusiv organele de asamblare a acestora. 
b. Suport prindere pergolă, a căror părţi componente sunt detaliate la cap. III 

2.2 Furnizorul va livra pergola gata asamblată şi nu cuprinde operaţia de montarea în teren, respectiv 
în fundaţia de beton. 
Cap. III Cerinţe constructive şi dimensionale pentru suporţi prindere pergole 

Suportul prindere pergolă, aşa cum rezultă din desenul anexat, este compus din următoarele repere: 
1. Picioare - 4 buc/ produs confecţ ionate din grinzi de lemn cu secţiunea de min. 10x10 cm,după 

finisare şi înălţimea de 2,5 metri 
2. Şipci orizontale - 4 buc. pe produs, confecţionate din rigle de lemn de 4x4 x 100 cm, după 

finisare. Acestea se prind câte două picioare pe lăţimea pergolei în scop de rigidizare. 
3. Şipci verticale - 4 buc. / produs, confecţionate din rigle de lemn de 4x4 x70 cm după finisare, 

montate câte 2 buc pe fiecare laterală a pergolei, prinse între şipcile verticale. 
4. Şipci rigidizare 8x4,5x70 cm - 4 buc. / produs. Semifabricatul ( 2 buc) este pus la dispoziţie 

de achizitor şi are dimensiunea de 16 x 4,5x 70 cm., iar reperul va fi obţinut prin tăierea pe lungime a 
semifabricatului. 

5. Şipci rigidizare 8x4,5x 60 cm-4 buc. / produs,. Semifabricatul ( 2 buc) este pus la dispoziţie 
de achizitor şi are dimensiunea de 16 x4,5x 60 cm., iar reperul va fi obţinut prin tăierea pe lungime a 
semifabricatului. 

6. Subansamblu metalic pentru prinderea în fundaţie de beton -- 4 buc./ produs, format dintr-o 
platbandă groasă de 5 cm, îndoită în formă de U în care se va fixa piciorul de lemn. Acest reper va 
avea prevăzute cu găuri pentru prinderea cu şuruburi a piciorului. La partea inferioară suportul va 
avea prevăzută o bară din fier-beton pentru evitarea smulgerii din fundaţ ie a ansamblului pergolă.. Se 
pot folosi si conectori pentru lemn din comerţ , de dimensiuni corespunzătoare secţiunii piciorului din 
lemn. 

7. Elemente de asamblare a reperelor între ele: şuruburi cu cap înecat pentru lemn şi elemente 
de fixare a picioarelor de subansamblul prindere fundaţie 

Reperele I, 2, 3, 6 şi 7 vor fi asigurate de către furnizor. 
Cap. IV Cerinţe privind calitatea materialelor, finisajele şi acoperiri le de protecţie 
4.1 Lemnul din care se vor confecţ iona picioarele şi şipcile trebuie să fie bine finisat, şlefuit, tară 

aşchii, tratat cu substanţe speciale cu acţiune de fungicid, insecticid, precum şi pentru protecţie 
îndelungată a lemnului împotr iva mucegaiuri lor şi la contactul cu apa. Lemnul va fi din esenţe de 
răşinoase la alegerea furnizorului . Partea din lemn a suportului va fi acoperi t în două straturi cu lac 
colorat în nuanţa wenge. Se asemenea elementele din lemn puse la dispoziţ ie de achizitor vor fi 
acoperite cu un strat din acelaşi Iac pentru a asigura o culoare uniformă a întregului ansamblu 
pergolă. 
4.2 Organele de asamblare pentru prinderea piciorului în subansamblul de fundaţ ie vor fi zincate 
4.3 Lacul folosit va fi ales pentru produse cu destinaţia de amplasare în exterior. 
Cap. V Cerinţe privind l ivrarea 
5.1 Pergolele gata asamblate vor fi livrate succesiv în loturi de min imum 6 buc., la comanda 
achizitorului şi vor fi t ransportate la locaţia indicată de achizitor. Precizăm că achizitorul nu deţine 
spaţii de depozitare a pergolelor gata asamblate. 



5.2 în preţul produselor se vor include şi cheltuielile de transport atât a reperelor puse la dispoziţie de 
achizitor cât şi a pergolelor asamblate la destinaţia indicată, care poate IT parcuri, aliniamente stradale 
sau alte spaţii verzi. 
Cap VI Obligaţiile furnizorului 

a) Să livreze produsele în cantitatea, la calitatea şi la termenul limită prevăzut în contract; 
b) Să transporte produsele la locaţia stabilită de achizitor, 
c) Furnizorul va elibera un certificat de calitate şi garanţie a produsului asamblat. 

Cap. VII Recepţii şi Garanţii 
a) Recepţia produselor se va face urmărindu-se respectarea cerinţelor privind modelul, calitatea şi 

cantitatea livrată şi se va finaliza prin întocmirea de procese verbale de recepţie parţială a produselor 
livrate în tranşe. După epuizarea cantităţii contractate şi livrate se va încheia un proces verbal de 
recepţie finală în care se vor centraliza cantităţile recepţionate parţial şi se va consemna modul de 
îndeplinire a contractului. 

b) Recepţia produselor se va face urmărindu-se respectarea cerinţelor privind modelul, calitatea 
şi cantitatea livrată. 

c) Dacă în perioada de garanţie produsele se deteriorează datorită unor vicii de fabricaţie acestea 
vor fi reparate sau înlocuite de furnizor, pe cheltuială proprie; 
Cap. VII Cerinţe privind oferta 
a) In oferta se va indica preţul unitar în lei / buc., fară TVA. , 
b) Termenul de livrare a produselor va fi de 60 zile calendaristice de la dpţfi î | lc[pierii contractului 
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Anexa la Caietul de sarcini 
Detaliu siibansamblu 

prindere în beton 
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Suport pergola 

1. Dimensiunile pentru reperele din lemn sunt in cm 

2. Elementele componente ale suportului pergolă sunt indicate 
în desen, cu excepţie poziţiilor 1, 2 si 3 care vor fi puse la 
dispoziţie de achizitor. Prinderea grinzilor transversale si 
longitudinala între ele se va face cu şuruburi puse la dispoziţie 
de achizitor 

poz. 3 grinzi t ransversale l6+x4xl 12=9 buc 3.Suportul pergola va avea prevăzute elemente de prindere a 
puse la dispoziţie de achizitor reperelor intre ele cu şuruburi pentru lemn cu cap inecat, cu 

următorele dimensiuni aproximative; pentru prinderea 
picioarelor- fi 6 x l 0 0 m m =minimum 16 buc /pergo la şi ptr. 
prinderea sipcilor - fî 4 x70 m m = minimum32 buc/ pergola 


