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CAIET DE SARCINI 

1. OBIECT: 
Obiectul de furnizare constă în achiziţionarea de panouri de gard bordurate, de 

dimensiune 600x2000 mm şi materiale, destinate confecţionării de gărduţ metalic pentru 
protejarea spaţiilor verzi situate pe domeniul public din cadrul asociaţiilor de 
proprietari. 
2. CANTITĂŢI PENTRU PANOURI DE GARD 

Cantitatea de panouri de gard este de minimum 3400 buc. Cantitatea finală va fi 
stabilită la încheirea cotractului.până la concurenţa sumei estimate. 
3. CERINŢE CONSTRUCTIVE ŞI DE CALITATE PENTRU PANOURI GARD 

Panourile de gard vor avea următoarele caracteristici 
a) Dimensiuni: lungime 2000 mm, înălţime 600 mm; 
b) Grosimea firelor (sârmelor ) să fie cuprinsă între 4,5-5 mm; 
c) Să aibă două ranforsări orizontale, la ambele margini longitudinale, pentru 

asigurarea unui grad ridicat de rigiditate; 
d) Pentru asigurarea protecţiei împotriva coroziunii, produsul va fi protejat prin 

zincare sau galvanizare şi vopsire în câmp electrostatic cu vopsea verde sau zincare şi 
plastifiere cu poliester de culoare verde; 

e) Modelul de panou ce face obiectul achiziţiei este cel indicat în figura de mai 
jos. 
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4. CANTITĂŢI PENTRU MATERIALE 
Cantităţile de materiale necesare pentru confecţionarea şi montarea a cca. 6800 

ml de gărduţ metalic, sunt indicate în tabelul de mai jos. 

Tab. nr. 1 
Nr. Denumire material UM Cantitate 
crt. necesară 
1 Ţeavă 0 33,7x3,2 ml 5040 
2 Electrozi supertit 02,5 kg 400 
3 Discuri pentru debitat 0 230 x 2,5 buc. 200 
4 Diluant litru 8 
5 Ciment kg 6000 
6 Vopsea verde litru 160 
7 Grund gri litru 43 

5. CERINŢE CONSTRUCTIVE ŞI DE CALITATE PENTRU MATERIALE 
5.1 Cerinţe pentru ţeavă: 

a) Dimensiuni: diametru 33,7 mm şi grosime minim 3,2 mm ; 
b) Protecţie: brunată (cunoscută sub denumirea de ţeavă neagră); 
c) Să nu aibă deformări, îndoiri, turtiri; 

5.2 Cerinţe pentru celelalte materiale: 
a) Electrozii şi discurile pentru debitat să aibă dimensiunile indicate în tab. 1 
b) Toate materialele fie livrate în ambalajul original (cutii, recipiente , pachete, 

saci), pe care să fie marcată cantitatea-kg, litri, bucăţi, etc.. 

6. CERINŢE PRIVIND LIVRAREA ŞI TRANSPORTUL 
a) Panourile se vor livra în pachete, într-un număr convenabil care să permită 

manipularea facilă a acestora; 
b) Ţevile se vor livra în legături uşor de manipulat; 
c) Celelalte materiale se vor livra în ambalajul producătorului; 
d) Cheltuielile de transport a materialelor la beneficiar intră în preţul ofertat. 

7. 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, respectiv magazia 

Serviciului de Intervenţii Edilitare situată în str. Codrului nr. 16. 
c) La livrare produsele vor fi însoţite certificate de calitate şi garanţie. 
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8. RECEPŢII, GARANŢII 
a) Furnizorul va specifica în ofertă termenul de garanţie a materialelor, 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, calitatea şi cantitatea livrată. 

9. OFERTA FINANCIARA 
Ofertanţii vor completa formularul de ofertă din Anexa 1 la pre2 sarcini. 

Cosmin Ionuţ Andrei Viceprimar 
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Adriana Zăiceanu Administrator 
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Nicolae Semenescu Director Direcţia 
Edilitare . oJ x 

Bogdan Beţenchi Şef Serviciu Serviciul 
Edilitare ţM 

Daniel Ciobanu Consilier Compartiment 
Spaţii verzi 

04.02.2016 
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Anexa 1 la Caiet de sarcini 
Ofertant 

Denumire, adresa, nr. Of. Comerţului 
Formular ofertă 

Obiect: „Panouri de gard bordurate cu dimensiunile de 600x2000 mm şi materiale pentru 
confecţionare şi montare gărduţ metalic protecţie spaţii verzi". 

Denumire articol UM Cant Cond. 
Tehnică 
din Caiet 
sarcini 

Preţ 
sau 
tarif/ 
UM 

valoare 
lei 
faraTVA 

1 Panou gard 2000x600 buc 3400 Cap. 3 
2 Ţeava 0 33,7x3/2 ml 5040 Cap. 5 

3 
Electrozi supertit 02,5 kg 400 

4 
Discuri pentru debitat 0 230 x 2,5 buc. 200 

5 
Diluant litru 8 

6 
Ciment k g 6000 

7 
Vopsea verde litru 160 

8 
Grund gri litru 43 

Total fără TVA 
Total cu TVA 

Semnătură, ştampilă ofertant 
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