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CAIET DE SARCINI
pentru amenajate playform
A. Date generale
Se dorește amplasarea unui numar de 10 jocuri educative pentru copii în Grădina
Publică, Parcul Monument și pe Faleza Dunării. Nu este necesar realizarea unui studiu de
fezabilitate pentru aplicarea pe asfalt a jocurilor educative pentru copii.
B. Delimitarea zonei.
Amplasamentul pentru aplicarea jocurilor educative pentru copii este stabilit în
funcție de dimensiunile jocurilor.
C.Descrierea investiției.
1. Descrierea suprafeței pe care va fi aplicat jocul.
Jocurile educative pentru copii vor fi aplicate pe asfalt.
Suprafața pe care urmează a fi aplicat jocul va fi uscată în profunzime, va fi curațată
îndepartându-se nisipul, praful sau alte resturi. Dacă există suprafețe uzate, slefuite,
acestea trebuie tratate astfel incât să devină rugoase. Suprafața pe care se urmărește
aplicarea jocurilor educative pentru copii nu va fi murdară cu grăsimi sau alte substanțe
chimice.
Jocurile educative vor fi aplicate numai pe suprafețe complet uscate, la temperaturi
>5 o C.
Piesele jocurilor educative pentru copii vor fi poziționate corect fără goluri,
suprapuneri sau întreruperi.
Pentru ca suprafața jocurilor să nu fie aluneacoasă, după topirea materialului vor fi
adaugate granule anti-alunecare.
D. Jocurile educative pentru copii care se doreste a fi achiziționate și aplicate
pe asfalt sunt:
Nr.
Denumirea jocului
Dimesiuni
Descriere joc
crt.
(m)

1

1

Omida litere

1,43*8,84

Jocul are forma unei omizi, pe corp
fiind aplicate literele alfabetului.

2

Corabie Brăila

4,98*2,99

Jocul are forma unei corăbii (pe
pânze vor fi aplicate literele
alfabetului). Denumirea corabiei va
fi "Braila"

3

Sistem solar simplificat

1,80*4,95

Jocul cuprinde planetele sistemului
solar și soarele dimensiune diferită

4

Copac cu cifre

2,40*4,00

Jocul are forma unui copac cu cifre
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de la 1-10 incepând de la baza
acestuia.
5

Floarea soarelui

1,50*3,20

Jocul prezintă o floarea soarelui cu
cifre de la 1-9 aplicate de frunzele
aflate de o parte și alta a tulpinii și
cifra 10 este aplicata pe floare.

6

Șotron catel

1,50*3,50

Jocul prezinta un șotron cu cifre de
la 1-10, cifrele 9 si 10 fiind aplicate
in zona superioara / partea
rotunda.

7

Yacht

2,515*2,565

Jocul are forma unui yacht (pe
pânze sunt aplicate cifre de la 1-10

8

Saritura de pe loc

1.60*3.50

Jocul prezintă măsurarea unei
sarituri pana la 3 m, punct de
pornire și marcaje din 0,50 m.

9

Circuit sportiv

9,00*8,00

Circuitul va cuprinde 11 jocuri
educative pentru copii legate prin
linii continue de la start până la
finish.(cercuri, leu, fluturi, sotron
cațel, smile, crocodil, șotron cifre,
girafă, delfin, piciorușe.)

10

Circuit sportiv

10,00*6,00

Circuitul va cuprinde 10 jocuri
educative pentru copii legate prin
linii continue de la start până la
finish.(podium, săritura de pe loc,
cupă, piciorușe, scară, mingi de
baschet și de fotbal, medalie și
tricou)

E.Cerințe obligatorii
Produsele vor fi insoțite de fișe tehnice sau buletine de analiză sau fișa de securitate
a produsului, după caz, pentru a confirma cerințele minime tehnice din caietul de sarcini și
declarații de conformitate, semnate și stampilate de producător sau importator prezentate
în original sau copie conform cu originalul;
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu
special, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt
menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca scop
favorizarea sau eliminarea anumitor furnizori sau a anumitor produse. Aceste specificații
vor fi considerate ca avand mentiunea de „sau echivalent”.
Conform prevederilor legislaţiei specifice, produsele solicitate, prin prezentul, vor fi
ambalate şi sigilate de către producător, iar pe ambalajul acestora vor fi aplicate elemente
de identificare şi de siguranţă şi se vor inscripţiona caracteristicile tehnice complete ale
produselor.
Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii tuturor produselor ofertate cu
cerinţele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini. În acest scop, propunerea tehnică va
conţine, în mod obligatoriu, un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice
conţinute în prezentul Caiet de sarcini, prin care ofertanţii vor demonstra concordanţa
specificaţiilor tehnice propuse de ei cu cerinţele stipulate în acesta. Comentariul va conţine:
a) descrierea caracteristicilor tehnice complete ale tuturor produselor solicitate în
2
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tabelul prezentului, cu specificarea corectă a originii / modului de fabricaţie;
b) descrierea completă şi corectă a modului de sigilare / ambalare / marcare;
c) asumarea, de către ofertant, a obligativităţii transportului, cu mijloace proprii
adecvate şi pe propria cheltuială, a produselor, până la destinaţia finală indicată de
beneficiar precum şi a operaţiunilor de descărcare-manipulare, în vederea predării
acestora, persoanei desemnate pentru primirea lor;
d) asumarea disponibilităţii ofertantului de a livra, în cadrul uneia sau mai multor
comenzi, orice tip de produs din cele mentionate in prezentul caiet de sarcini, în orice
cantitate comandată, prin raportarea numai la cantităţile specificate pe fiecare poziţie a
tabelului prezentului caiet de sarcini;
e) orice alte informaţii considerate semnificative, de către ofertant, pentru evaluarea
corespunzătoare a propunerii sale tehnice.
Prin propunerea tehnică, ofertanţii vor trebui să-şi asume, în scris, angajamentul
explicit al livrării produselor solicitate prin prezentul Caiet de sarcini.
Termenul de livrare a produselor, pentru care fiecare ofertant va garanta respectarea,
prin precizari clare, in cadrul propunerii tehnice, este de maximum 3 zile lucratoare de la
data transmiterii comenzi ferme.
F.Recepția
Recepția provizorie a produselor livrate va consta în verificarea – de catre
reprezentantul achizitorului desemnat, pe baza comenzii emise, a denumirilor și cantităților
produselor primite, precum și a prețurilor unitare și a prețului total din factura. Toate
operațiunile sunt specifice și vor fi consemnate în Procesul verbal de receptie cantitativa și
calitativă.
Recepția provizorie a produselor se va putea efectua numai daca factura
emisă va avea anexate toate documentele insoțitoare obligatorii: aviz de însoțire, certificat
de calitate / declarație de conformitate, certificat de garanție.
Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,
achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul
contractului, de a înlocui produsul refuzat, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data
respingerii.
Produsele cu termen de valabilitate depășit sau care sunt la limita termenului de
valabilitate, respectiv au termen de valabilitate care excede cu mai putin 3 luni data la care
au fost livrate. Produse care au ambalaje deteriorate sau care nu au inscripționat termenul
de valabilitate. Produse care nu respectă specificațiile tehnice descrise în prezentul caiet de
sarcini;
In mod obligatoriu ofertanții vor întocmi oferta financiară pentru toate produsele
prevazute în oferta tehnică, nu se accepta oferte parțiale.

Data: 11.05.2017
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Întocmit,
Șef Serviciu A.D.P.,
Ec.Stoica Elena
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