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CAIET DE SARCINI 
Cap. 1 Obiect 

1.1 Obiectul contractului este furnizare şi plantare tufe cu flori de 
produse la ghiveci 

1.2 Amplasamentele care necesită a fi decorate cu tufe de crizanteme sunt: 
a) Sens giratoriu şi pastile de intersecţie str. Marchian/ B-dul M. Eminescu/ B-dul G. Enescu 
b) Sens giratoriu şi pastile de intersecţie str. Pacea/ Sucevei (intrare Suceava) 
c) Sens giratoriu şi pastile de intersecţie str. Pacea/ b-dul G. Enescu 

Pe fiecare amplasament s-au estimat a se planta un număr de 150 buc. Funcţie de situaţia concretă din 
teren, numărul tufelor sau amplasamentelor pot fi modificate la indicaţia achizitorului, situaţie care se va 
consemna în procesul verbal de recepţie a produselor furnizate şi plantate. 

Cap. 2 Cantităţi 
Cantitatea de tufe de crizanteme produse la ghiveci este de 450 buc., furnizate în patru variante de 

culoare, în proporţii aproximativ egale. 
Cap. 3 Cerinţe privind calitatea plantelor 
a) înălţimea plantelor va fi de cel mult 30 cm; 
b) plantele trebuie să fie sănătoase, viguroase , culoarea frunzişului să fie verde intens, caracteristică unor 

exemplare sănătoase ; nu se admit exemplare uscate, sau semiuscate; 
c) fiecare plantă trebuie să aibă bobocii de floare semideschişi/deschişi pentru a se vedea culoarea; 
d) plantele vor fi livrate în ghivece de material plastic cu diametrul cuprins intre 19-22 cm; 
e) să aibă sistemul radicular bine format 
f) la livrare să aibă diametrul tufei de 25-30 cm iar la maturitate să ajungă la minimum 40cm 
Cap. 4 Cerinţe pentru plantare 

Operaţia de plantare cuprinde următorul proces tehnologic: transportul si manipularea plantelor, 
săparea gropilor de plantare, fixarea plantei, adaos de pământ fertil dacă este necesar, plantarea propriu-
zisă, tasarea pământului in jurul balotului, prima udare, evacuarea resturilor şi a deşeurilor rezultate . 
Cap. 5 Cerinţe pentru livrare şi transport 
a) Transportul produsele le beneficiar se va face de către furnizor; 
b) Produsele trebuie să fie însoţite de certificate fitosanitare din care să rezulte că sunt libere de boli şi 

dăunători şi de certificat de calitate şi conformitate. 
Cap. 6 Recepţie 

Recepţia furnizării şi plantării se face urmărindu-se respectarea cerinţelor de calitate indicate în 
prezentul caiet de sarcini şi se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepţie cantitativă şi 
calitativă, semnat de ambele părţi. Exemplarele considerate necorespunzătoare vor fi înlocuite de furnizor 
pe cheltuială proprie. La recepţie se va verifica existenţa actelor însoţitoare. 
Cap. 7 Oferta 
Participanţii vor oferta un preţ/ buc. ghiveci, fară TVA, care să includă şi operaţia de plantare în teren, cu 
respectarea indicilor de calitate a plantelor indicate de la cap. 3 
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