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                                                                                               Aprob, 

                                                                                                    Director General 

                                                                                                Jr.Dragut Meluta 

  

  Director Operatiuni Economico Financiare 

                                                                                               ec.Constantin Silvia 

CAIET DE SARCINI 

Privind  achizitionarea modul piata compus din structura metalica si masa cu trepte de 

expunere pentru dotarea pietelor apartinand SC APT SA Braila 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea 

ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant 

propunerea tehnica. 

Avand in vedere necesitatea amenajarii si completarii mobilierului urban din pietele 

apartinand SC APT SA, pentru implementarea unei elegante urbane normale si buna desfasurare 

a activitatii, se impune achizitionarea unui mobilier urban care sa raspunda nevoilor de rezistenta 

in exploatare.  

Obiectul achizitiei – Furnizare de modul piata compus din structura metalica si masa cu trepte 

de expunere catre SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila  

Locul de livrare a produselor : SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila  

Necesarul de produse :  modul piata compus din structura metalica si masa cu trepte de 

expunere 10 buc 

In pretul modululi  de piata  va fi inclus incarcare, transport, descarcare, manipulare pe platoul 

pietei, montare/instalare la fata locului, testarea produselor, instruire utilizatorilor  la locurile 

stabilite de catre beneficiar. 

COD CPV- 39150000-8 

Caracteristici generale: 

- Modulul piata va fi compus  din structura metalica si masa cu trepte de expunere 
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 Structura metalica va fi confectionata din teava rectangulara 

30x20mmavand urmatoarele dimensiuni :  

 Lungimea cadru metalic : L = 1500 mm 

                                      Latimea cadru metalic: l = 2100 mm 

               Inaltime  cadru metalic = 2500mm   

Structara metalica va fi vopsita culoarea verde – RAL 6021 si va fi detasabil 

 Mesele cu trepte de expunere sa fie construite din poliester armat cu fibra 

de sticla,constructie monobloc, rezistente la uzura si la factorii de mediu 

specifici pietelor agroalimentare, prevazut cu kit pentru alimentare cu 

energie electrica ; 

  Dimensiunile meselor cu trepte de expunere din fibra de sticla: 

                                           Lungimea mesei : L = 1500 mm 

                                           Latimea mesei: l = 2100 mm 

                                           Inaltimea mesei: h = 1100 mm 

   Dimensiunile   : -  treapta =300mm; 

           - Contratreapta = 220mm 

- Compartimentul  de depozitare sa fie cu deschiderea catre comerciant cu o capacitate  

in interior de 200 kg ,accesul fiind asigurat prin 2 usi  din fibra, prinse  in doua 

balamale si prevazute  cu posibilitatea de  a fi incuiate cu lacat.  Partea inferioara  a 

compartimentului sa fie prevazuta cu orificii pentru scurgerea apei;  

- Masa sa fie prevazuta cu suport pentru identificare comerciant, afisare prêt produse 

- Greutatea utila pe blatul superior sa fie de minim 150 Kg;  

- Blatul mesei sa fie executat cu o margine mai inalta la exterior pe tot perimetrul ,cu o 

inaltime de 70 mm, care nu permite caderea marfurilor expuse spre vanzare si  cu 

degajari pentru scurgerea apei de pe blatul mesei, culoarea blatului verde –RAL 6021; 

- Suprafata blatului sa fie plana, neteda, lucioasa, fara lipsuri sau depuneri de material, 

executata dintr-o singura piesa din polyester armat din fibra de sticla,, neadaugita, 

evitand astfel adunarea mizeriei in rosturile de imbinare. 

- Grosimea blatului,peretilor, picioarelor de sustinere sa fie de minim  de 3 mm. 

- Picioarele sa fie prevazute cu capace la talpi pentru asigurarea unei stabilitati si a unei 

rezistente acceptabile la frecare cu suprafata pardoselei suport. 

- Culoarea mesei: verde- RAL 6021, sa fie uniforma,impregnate adanc in material 

pentru a rezista pe intreaga perioada de utilizare a produsului,adancimea stratului  

culoare-minim 3mm; 

- Distanta de la sol pana la blatul de jos sa fie de aproximativ 12- 15cm. 

Caracteristici functionale: 

-sa fie usor de intretinut,materialele utilizate sa nu influenteze negative sanatatea 

oamenilor si a produselor; 

- sa fie rezistente la socuri termice(apa, inghet-dezghet} 
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-sa fie rezistenti la agenti fizico-chimici(temperature ridicate, temperature scazute, 

raze ultraviolete) 

- atat forma  mesei cat si culoarea acesteia sa fie garantate pe toata durata de utilizare 

a acesteia 

Reguli de receptie 

Achizitorul are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica 

conformitatea lor cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini,daca produsele inspectate sau 

testate nu corespund specificatiilor tehnice, achizitorul are dreptul sa le respinga, iar furnizorul 

are obligatia ,fara a modifica pretul produsului , de al  inlocui intr-un termen de maxim 10 zile. 

In situatia in care,cu ocazia receptiei,se constata diferente cantitative sau calitative,altele 

decat cele inscrise in documentele de livrare sau de atestare a calitatii,comisia de receptive a 

beneficiarului impreuna cu delegatul furnizorului va intocmi un proces verbal de receptie  care 

constituie act de constatare irevocabil, in baza caruia produsul aflat in litigiu stau la dispozitia 

furnizorului si va fi inlocuit. 

Dispozitii finale: 

           Perioada de garantie acordata produselor va fi de minim 36 de luni . 

            Termenul de livrare 30 de zile calendaristice de la data semnarii  contractului de 

furnizare. 

Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsul livrat astfel : 

                   -factura fiscala ; 

                  - avizul de insotire a marfii ; 

             - certificatul  de calitate ; 

              -instructiuni privinnd exploatarea produsului ; 

             - certificatul de conformitate si garantie ; 

             -agrementul tehnic 

Ofertantul are obligatia de a prezenta pretul in lei fara TVA. 

Pretul contratului ramane ferm pe toata durata de indeplinire a acestuia. 

Nerespectare cerintelor impuse prin caietul de sarcini considerate cerinte minime obligatorii va 

atrage declararea ofertei ca neconforma. 

Serviciu de constructii investitii                                                  Intocmit, 

Ing.Tanase George                                                           sing.Hirjoghe Vasile 
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