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1. ObiecT \ s ^ 
Obiectul de furnizare constă în achiziţionarea de obiecte decorativexlin lemn pentru spaţii 

verzi necesare completării amenajărilor peisagistice a diferitelor zone de spaţiu verde. 
2. Cerinţe privind tipul şi cantitatea 

Tipul produselor şi cantitatea sunt indicate în tab 1. 
Modelele cerute pentru obiectele decorative trebuie să fie asemănătoare cu cele prezentate în 

planşele foto anexate prezentului. Fotografiile indică modelul de obiect şi sunt orientative, acestea 
pot avea şi alte elemente decorative. 

Tab. 1 
crt. Denumire produs Nr. Gabarit 

buc (cm) 

1 Roata simplă cu 5 ghivece 4 Diametru = 96 
2 Roabă cu 3 rafturi 1 130x100x75 
3 Scăriţă cu 5 jardiniere 6 150x175x80 
4 Roaba cu 3 jardiniere 5 160x90x85 
5 Roata dublă cu 3 jardiniere 5 100x100x80 
6 Cişmea cu ghiveci 4 înălţime =100 
7 Jardiniera rustica 4 Pătrat de 80x45 
8 Jardinieră cu mânere 3 diametru=65-70, înălţime 45 

Total 32 

Notă: dimensiunile de gabarit sunt informative şi pot fi executate cu o toleranţă de +-10% 

3. Cerinţe privind materialul si acoperirea de protecţie 
Obiectele decorative vor fi confecţionate din rigle de lemn finisate. Lemnul din care se vor 

confecţiona produsele trebuie să fie tratat cu substanţe speciale (ex. grund Bochemit forte) cu acţiune 
de fungicid, insecticid, precum şi pentru protecţie îndelungată a lemnului împotriva mucegaiurilor, 
pentru protecţia la contactul direct cu solul sau cu apa. Produsele vor fi acoperite cu lac în nuanţa 
wenge. 
4. Cerinţe constructive şi dimensionale, descriere produse 
4.1 Obiectele decorative vor avea dimensiunile de gabarit indicate în tab. 1 
4.2 La obiectele prevăzute la pct. 3, 4 şi 5 din tabelul 1, jardinierele vor fi prevăzute la interior cu 
tăvi metalice sau din material plastic, adecvate dimensiunilor jardinierelor, care vor avea la partea 
inferioară găuri de scurgere a apei. Tăvile sunt necesare pentru ca să nu existe contact direct între 
pământul vegetal în care se vor planta florile şi partea din lemn. 
5. Cerinţe privind livrarea si transportul 
5.1 Pe timpul transportului, produsele vor fi protejate corespunzător astfel ca vopseaua să nu se 
deterioreze. 
5.2 Cheltuielile de transport a produselor la beneficiar intră în preţul ofertat. 
6. Obligaţiile furnizorului 

a) Să livreze produsele în cantitatea, dimensiunile şi modele indicat în prezentul caiet de sarcini 
şi la termenul limită prevăzut în contract; 

b) Să transporte produsele la locaţia stabilită de achizitor, respectiv magazia Serviciului de 
Intervenţii Edilitare situată în str. Codrului nr. 16; ' 
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c) La livrare produsele vor fi însoţite certificate de calitate şi garanţie. 
7. Recepţii, garanţii 

a) Furnizorul va specifica în ofertă termenul de garanţie al produselor, dar nu mai puţin de 12 luni 
de la data livrării; 

b) Dacă în perioada de garanţie produsele se deteriorează datorită unor vicii de fabricaţie acestea 
vor fi reparate sau înlocuite de furnizor, pe cheltuială proprie; 

c) Recepţia produselor se va face urmărindu-se respectarea cerinţelor privind modelul, 
dimensiunile, calitatea şi cantitatea livrată, existenţa tuturor documentelor (privind modul de 
asamblare, certificate de conformitatea şi garanţie) . 
8. Oferta financiară 
Oferta financiară va fi întocmită conform Anexei 2 la prezentul Caiet de sarcini. 
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Anexa 2 Formular pentru oferta financiară 

Nr. Denumire material Çant. Preţ/UM Valoare 
crt. Buc. lei fara TVA 
1 Roata simplă cu 5 ghivece 4 

2 Roabă cu 3 rafturi 1 

3 Scăriţă cu 5 jardiniere 6 
4 Roaba cu 3 jardiniere 5 

5 Roata dublă cu 3 jardiniere 5 

6 Cişmea cu ghiveci 4 

7 Jardiniera rustica 4 

8 Jardinieră cu mânere 3 
Total fara TVA 
Total cu TVA 



Roata simpla cil 5 ghivece 

i 





Scăriţă cu 5 rafturi 
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pompă manuală cu ghiveci 



Jardiiniera rustica 
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