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CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferta tehnico-financiară.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se
abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de
sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage
descalificarea ofertantului.
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca
de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru
identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mențiunea
„sau echivalent”.
Specificaţii tehnice:
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Mașină de tuns gazon Husqvarna LC 153C – motor cu benzină și lățime de
tăiere: 53cm, greutate: 37 kg
Motocositoare Husqvarna 128R – motor cu benzină, putere motor: 1,1 CP,
capacitate rezervor: 0,4 L, greutate 5 kg
Refulator frunze Husqvarna 525 BX, capacitate cilindrica: 25.4 cm³,
greutate: 4.3 kg
Ulei amestec motounelte, Husqvarna
Erbicid total Roundup, sub forma de lichid limpede, omogen, de culoare
galben pai, cu miros aromatic, flacon 1 L
Hârleț din oțel temperat cu coada din fag fasonat de cea mai bună calitate,
executată cu conicitate la îmbinarea cu unealta pentru a evita riscul detașării
acesteia, lungime totală cu coadă:148 cm, lățime lamă: 26cm, lungime utilă
lamă: 27cm
Lopată din oțel temperat, decapat și zincat cu coadă din lemn executată cu
conicitate la îmbinarea cu unealta pentru a evita riscul detașării acesteia,
greutate 1,95 kg
Greblă din plastic pentru frunze, lățime de lucru: 58cm, cu 27 dinți, lungime
totală: 182cm
Furcă cu 3 coarne cu coada din lemn de fag 1500x60x35mm
Cizme de cauciuc ( PVC), mărime 43, rezistente la apă, noroi, culoare neagră
Foarfecă telescopică pentru tăiat crengi CombiSystem , diametru maxim al
crengii de tăiat aproximativ 30mm, cu cablu de tragere de lungime 4,7 m,
lame cu acoperire anti-aderentă, ascutite precis
Foarfecă de vie 200mm, LT99218
Canistră benzina din plastic, cu dispozitiv de scurgere, 20 l
Mănuși tehnice de protecție pentru grădinărit, din material textil,
antiderapante pe suprafața palmei, dosul cauciucat, mărime M, Gantex COM
EM55
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Mască de protecție - viziera de protectie impotriva partilor solide cu vizor
plasa metalica, protejează ochii și fața, recomandat în special pentru
grădinărit, tuns iarbă, tuns arbori, amenajări spații verzi
Sapă fabricată prin ambutisare, din tablă laminată la cald, cu brățară sudată,
vopsită prin imersie, în email negru, cu coada din lemn
Târnăcop 3,4 kg cu coadă
Ochelari de protecție transparenți, realizați din policarbonat, clasa optică 1,
BuildXell
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Termen de livrare:
Furnizorul se obligă să livreze şi să descarce produsele la adresa indicată de către achizitor, în termen de 7
zile lucrătoare de la primirea comenzii din partea achizitorului.
Recepţionarea produselor:
Recepţia produselor, la adresa indicata de achizitor, se face prin verificarea corespondenţei dintre
specificaţiile din factura fiscală şi specificaţiile din caietul de sarcini, de către reprezentantul achizitorului
în prezenţa reprezentantului furnizorului. Produsele care nu corespund solicitarilor din prezentul caiet de
sarcini vor fi inlocuite cu produse corespunzatoare pe cheltuiala furnizorului.
Alte condiţii:
Termenul de plata este de 30 zile de la emiterea facturii si semnarea, fără obiecţiuni, de către Comisia de
recepţie, a Notei de recepţie şi constatare diferenţe , pe baza facturii fiscale care însoţeşte marfa, emise de
furnizor.
Plata se va face în lei cu O.P. prin Trezorerie.

Serviciul Achizitii Publice,
Elena Nueleanu
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