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CAIET DE SARCINI 
privind procedura de achiziție pentru echipamente fitness și kinetoterapiepentru dotarea 

FONTANA Spa & Balneo Borsec 
 
 
 
 
 1. Introducere 
 Caietul de Sarcini include ansamblul cerințelor pe bază cărora fiecare Ofertant va elabora 
Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea obiectului Contractului ce 
rezultă din această achiziție. 
 În cadrul acestei achiziții, Primăria Orașului Borsec îndeplinește rolul de Autoritate 
Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 
 Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-
un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată 
ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia 
menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului. În urma încheierii contractului 
de furnizare, cerinţele incluse în Documentaţia de atribuire devin parte integrantă a acestuia şi vor 
fi obligatorii pe toată durata de îndeplinire a acestuia. 
 Prezentul Caiet de sarcini conţine principalele cerinţe pe care trebuie să le îndeplinească 
produsul ce urmează a se achiziţiona, precum şi indicaţiile privind regulile de bază care trebuie 
respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică şi financiară 
corespunzător cu necesităţile Autorităţii Contractante. Cerințele prevăzute în prezența 
documentație reprezintă cerințe minime obligatorii, neîndeplinirea lor atragând respingerea 
ofertei ca fiind neconformă. 
 

2. Autoritatea contractantă 
Orașul Borsec. 
Adresa de contact: str. Carpați nr. 6/A, Borsec, jud. Harghita. 
Implementarea contractului se va  face  în conformitate cu  prevederile caietului  de 

sarcini,  respectiv cu cele ale propunerii tehnice și financiare, precum și cu prevederile 
contractuale. Autoritatea Contractantă Oraşul Borsec va urmări derularea și implementarea 
contractului prin personalul de specialitate desemnat în acest sens. În indeplinirea contractului, 
Autoritatea contractantă Oraşul Borsec are următoarele responsabilităţi: 

- evaluează conformitatea produselor livrate cu cerințele prevăzute în documentația de 
atribuire; 

- monitorizează respectarea termenelor de livrare/plată a facturilor în conformitate cu 
documentația de atribuire. 

Autoritatea Contractanta prin comisia de recepție va răspunde de recepția produselor ce 
fac obiectul prezentei proceduri de atribuire întocmind în acest sens documentele specifice. 

 
 



 
Obiectul achiziției  
Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziția de echipamente fitness și 

kinetoterapie pentru dotarea FONTANA Spa&Balneo BORSEC, str. Carpați FN. 
Primăria Oraşului Borsec, intenționează să achiziționeze din fonduri proprii echipamente 

de fitness și echipamente/produse de kinetoterapie în vederea dotării sălii de fitness și a 
cabinetelor de cabinetelor de kinetoterapie din cadrul FONTANA Spa&Balneo BORSEC, care va 
oferi servicii balneare foarte variate, incluzând  tratamente balneare, hidroterapie, electroterapie, 
kinetoterapie, tratamente cu nămol, băi carbogazoase, gimnastică terapeutică, masaj, SPA și 
diverse servicii de înfrumusețare.  

 
 
Este prevăzut ca furnizorul să furnizeze  
Denumirea contractului: ,,Echipamente de fitness și kinetoterapie” 
Cod CPV:  37440000-4 Echipament de fitness (Rev.2) 
       33155000-1 Aparate de fizioterapie (Rev.2) 
 
Valoarea estimată  
Valoarea estimată a contractului de furnizare produse este de 27.000,00  lei fără TVA.   
 
 
3. Specificații tehnice minime 
Specificațiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit 

procedeu ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specificată sau 
la standarde sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicilor produselor 
ce urmează a fi achiziționate și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 
economici. Aceste specificații vor fi întotdeauna considerate ca având mențiunea „sau echivalent”. 
Toate produsele oferite trebuie să fie noi, nefolosite. 

Calitatea produselor va fi cea prevăzută de standardele în vigoare și va fi atestată de: 
- certificat de calitate; 
- buletin de analiză; 
- certificat de conformitate; 

 Fiecare transport va fi însoţit de aviz de expediţie şi de documentele care atestă calitatea 
produselor livrate cu prezentul transport. Autoritatea contractantă va recepţiona produsele livrate 
în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini, Anexă şi al Contractului încheiat. 

 
4. Livrarea produselor 
Livrarea produselor revine în sarcina furnizorului, livrarea efectuându-se cu mijloace de 

transport și delegatul furnizorului la locația indicată de autoritatea contractantă.  
Produsele vor fi ambalate adecvat naturii mărfii și mijlocului de transport, astfel încât să fie 

asigurată atât manipularea corespunzătoare, cât și integritatea cantitativă și calitativă.  
Furnizorul este obligat să livreze produsele în cel mult 30 zile de la încheierea contractului 

de furnizare produse, de preferinţă în intervalul luni-vineri între orele 08ºº-15ºº. Modificarea 
termenului de livrare se va face doar cu acordul achizitorului.  



Furnizorul va răspunde pentru daunele și/sau deteriorările produselor în timpul 
transportului. Ambalajul produselor trebuie să asigure păstrarea integrității și calității produselor 
pe timpul depozitării și transportului. 

 
5. Recepţia produselor 
Produsele vor fi însoțite la livrare de următoarele documente: 
- factura fiscală 
- aviz de însoțire a mărfii 
- declarație de conformitate, care să ateste că produsele livrate prin tranportul/lotul 

recepţionat corespund prevederilor propunerii tehnice, respectiv cerințelor tehnice 
minimale prevăzute în caietul de sarcini 

Recepția cantitativă se va executa în locația indicată de Autoritatea contractantă de către 
comisia de recepție a autorității contractante în prezența delegatului furnizorului prin verificarea 
cantității, iar recepția calitativă prin verificarea declarației de conformitate/buletinul de analiză 
care însoțesc produsele. Se vor întocmi procesele verbale de recepţie/nota de intrare-recepţie, 
care va fi semnată de către părţile participante. 

În cazul în care, la recepție se constată că produsele nu corespund calitativ specificațiilor 
tehnice, furnizorul va proceda la preschimbarea lor fără a solicita contravaloarea transportului 
într-un termen de 48 de ore de la constatarea directă. 

Efectuarea recepției nu exonerează furnizorul de a răspunde ulterior dacă produsele se 
dovedesc a avea caracteristici inferioare buletinului de analize/raport de încercare aferent 
produsului ofertat, sau în cazul unor vicii ascunse, care nu pot fi constate cu ocazia recepţiei. In 
cazul viciilor ascunse, autoritatea contractanta va anunta in scris in 48 de ore de la aparitia sau 
constatarea lor; furnizorul va proceda la preschimbarea produselor viciate fără a solicita 
contravaloarea transportului într-un termen de 48 de ore de la comunicare. 
 În cazul în care pe perioada derulării contractului, apar minim 3 (trei) situații de 
neconformitate (respingerea produselor cu ocazia recepţiei sau din cauza unor vicii ascunse) 
autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a lua măsuri corective, inclusiv sistarea sau 
rezilierea unilaterală a contractului încheiat cu furnizorul. 
  
 6. Condiții de garanție  
Furnizorul asigură pentru toate produsele furnizate garanție conform fișelor tehnice și 

certificatelor de garanție care vor însoți acestea. Produsele trebuie să fie noi, nu vor fi acceptate 

produse refolosite, remanufacturate, recondiționate sau orice alte produse care au rezultat din 

refolosirea unor alte produse.  

 7. Modul de prezentare al propunerii financiare 
 Oferta de preț va fi întocmită astfel încât să se asigure îndeplinirea tuturor prevederilor 
prezentului Caiet de sarcini fără costuri suplimentare. 
 Oferta va exprima prețul in RON, fără TVA, care include valoarea întregului lot,  
cheltuielile de transport la locaţia prevăzută de către Autoritatea contractantă, precum și orice 
alte cheltuieli ocazionate de livrarea produselor sau verificarea caracteristicilor şi emiterea 



documentelor care atestă calitatea produselor. Oferta financiară va specifica preţul unitar în 
lei/produs, precum şi valoarea totală a întregului lot prezentat în Caietul de sarcini.  
Nu se vor accepta oferte parțiale, este obligatorie ofertarea întregului lot (liste).  
 Plata contravalorii contractului se va realiza în baza facturii distincte emise pentru fiecare 
lot furnizat şi recepţionat fără obiecţiuni, în termen de 30 zile calendaristice de la data încheierii 
Procesului verbal de recepție al produselor.  
 
 8. Modificarea contractului de achiziţie publică 
 Pe parcurusl executării, contractul de achiziţie publică va putea fi modificat in conformitate 
cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. Modificarea 
contractului se va realiza numai cu acordul ambelor părţi. Indiferent de partea solictă modificarea, 
decizia privind oportunitatea acesteia va aparţine Autorităţii contractante Oraşul Borsec. 
 
 9. Alte informaţii 
 Atribuirea contractului se va face pentru oferta care îndeplinește condițiile tehnice minime 
specificate în prezentul Caiet de sarcini şi a prezentat preţul cel mai scăzut. 
 Oferte depuse vor fi valabile minim 45 zile de la data depunerii. 
 

10. Comunicări  
Limba de redactare a ofertei: limba română. 
Orice comunicare între autoritatea contractantă și ofertant, referitoare la îndeplinirea 

obligațiilor, trebuie să fie făcută în scris, document ce trebuie înregistrat atăt în momentul 
transmiterii, cât și în momentul primirii. 
  
 

 
Anexă 

Lista echipamentelor ce urmează a fi ofertate: 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea produsului achiziționat U/M Cantitate 

A Echipamente de fitness    

1 Bicicletă  fitness 

Cerințe minime: 

 Bicicletă de fitness stabilă  

 Greutatea maximă a 

utilizatorului: până la 150 kg  

 Scaun reglabil confortabil  

 Ghidon reglabil 

 Nivel de rezistență reglabilă.  

 Funcționare silențioasă  

 Ecran ușor de citit și varietate de 

Bucăți 1 



programe  

Sau echivalent  

2 Ganteră  15 kg  
Ganteră de 15 kg ideală pentru exerciții 

ale musculaturii spatelui, pieptului și a 

brațelor 

Cerințe minime:  

 Ganteră cauciucată profesională 

 Mâner cu finisaj cromat, aderent, 

prevăzut cu striații  

 Rezistent la impact, umezeală și 

uzură  

Sau echivalent 

Set 1 

3 Ganteră 12,5 kg  

Ganteră de 12,5 kg ideală pentru 

exerciții ale musculaturii spatelui, 

pieptului și a brațelor 

Cerințe minime:  

 Ganteră cauciucată profesională 

 Mâner cu finisaj cromat, aderent, 

prevăzut cu striații  

 Rezistent la impact, umezeală și 

uzură  

Sau echivalent 

Set 1 

4 Ganteră 10 kg  

Ganteră de 10 kg ideală pentru exerciții 

ale musculaturii spatelui, pieptului și a 

brațelor 

Cerințe minime:  

 Ganteră cauciucată profesională 

 Mâner cu finisaj cromat, aderent, 

prevăzut cu striații  

 Rezistent la impact, umezeală și 

uzură  

Sau echivalent 

Set 1 

5 Ganteră 7,5 kg  

Ganteră de 7,5 kg ideală pentru exerciții 

ale musculaturii spatelui, pieptului și a 

brațelor 

Set 1 



Cerințe minime:  

 Ganteră cauciucată profesională 

 Mâner cu finisaj cromat, aderent, 

prevăzut cu striații  

 Rezistent la impact, umezeală și 

uzură  

 
Sau echivalent 

6 Ganteră 2,5 kg  

Ganteră de 2,5 kg ideală pentru exerciții 

ale musculaturii spatelui, pieptului și a 

brațelor 

Cerințe minime:  

 Ganteră cauciucată profesională 

 Mâner cu finisaj cromat, aderent, 

prevăzut cu striații  

 Rezistent la impact, umezeală și 

uzură  

Sau echivalent 

Set 1 

7 Suport gantere  

Cerințe minime:  

 Cadru robust din oțel  

 Finisaj de calitate  

 Capacitate de depozitare: minim 

10 perechi 

 Greutate maximă admisă: minim 

200 kg  

Sau echivalent 

Bucăți 1 

8 Halteră olimpică cu greutăți – 140 kg 

Set halteră olimpică  compus dintr-o 

bară olimpică și discuri greutăți ce 

totalizează 140 kg și siguranțe pentru 

prinderea discurilor pe bară 

Cerințe minime:  

 Lungime: până la 220 cm  

 Diametru: 50 mm  

 Discuri greutate: 2x20 kg, 2x15 

kg, 2x10 kg, 6x2,5 kg, 4x1,25 kg  

 Greutate bară: 18 kg (+2 kg 

siguranțele) 

Bucăți 1 



Sau echivalent 

9 Aparat multifuncțional 

Aparat multifuncțional care oferă mai 

mult de 100 exerciții diferite pentru 

antrenarea tuturor grupelor de mușchi  

Cerințe minime:  

 Aparat multifuncțional de 

calitate, stabilitate foarte bună 

 Construcție din oțel, finisaj 

durabil  

 Mai multe poziții de reglare a 

înclinației scripeților și a presei 

pentru brațe  

 Scaun și spătar ajustabil 

 Mânere anti-alunecare 

 Cabluri de oțel flexibile 

 Greutatea maximă a 

utilizatorului: 120 kg  

Sau echivalent 

Bucăți 1 

10 Bandă elastică reglabilă  

Banda elastică reglabilă este potrivită 

pentru întreg corpul  

Cerințe minime: 

 Benzi de rezistență din cauciuc 

versatile  

 Minim 5 benzi de rezistență din 

cauciuc detașabile  

 2 mânere din plastic/spumă 

moale 

 2 curele pentru gleznă 

 Ancoră pentru ușă  

 Benzi de rezistență cu coduri de 

culoare: 4,5 kg, 7 kg, 9 kg, 11 kg, 

13,5 kg  

 Rezisntență maximă: 45 kg  

 Lungime benzi: 140 cm  

Sau echivalent 

Bucăți 1 

11 Saltea exerciții fitness, yoga  Bucăți 4 



Cerințe minime:  

 Saltea durabilă, de preferat 

realizat din materiale naturale 

potrivită pentru fitness, yoga 

 Suprafață anti-alunecare 

 Izolare termică 

 Grosime: minim 10 mm 

Sau echivalent 

12 Bancă forță multifuncțională  

Banca de forță multifuncțională este un 

produs eficient pentru antrenarea 

brațelor și picioarelor  

Cerințe minime:  

 Minim 3 niveluri de reglare a 

înclinării spătarului 

 Bare de suport pentru halteră 

 Stație de flexii/extensii picioare 

 Stație de fluturări  

 Căptușeală confortabilă 

 Greutate maximă admisă: 200 kg  

Sau echivalent 

Bucăți 1 

13 Bandă elastică 3 tipuri de elasticitate  

Benzi elastice 3 niveluri de rezistență 

pentru coapse, fese, picioare, umeri, 

brațe 

Cerințe minime:  

 Material: polyester/latex 

 Bandă lată, anti-alunecare pe 

interior 

Sau echivalent 

Set  2 

 

 

 

B Echipamente kinetoterapie    

1 Bicicletă eliptică  

Cerințe minime: 

 Bicicletă eliptică cu construcție 

stabilă  

 Sistem BeltDrive pentru o 

Bucăți 1 

 

 

 



funcționare silențioasă și lină sau 

asemănător  

 Mânere mobile cauciucate  

 Computerul afișează: ceasul, 

timp, viteză, distanță, calorii arse, 

puls  

 Greutatea maximă a 

utilizatorului: până la 150 kg  
Sau echivalent 

2 Saltea exerciții 190x60 cm  

Cerințe minime:  

 Saltea durabilă, de preferat 

realizat din materiale naturale 

potrivită pentru fitness 

 Suprafață anti-alunecare 

 Izolare termică 

 Grosime: 2,5 cm  
Sau echivalent 

Bucăți 4 

3 Bandă de mers  

Bandă de mers potrivită pentru mersul 

pe jos și recuperare 

Cerințe minime:  

 Buton mare de siguranță care va 

opri banda imediat  

 Mărimea și micșorarea vitezei pas 

cu pas în valori de 0,1 km/h 

 Display ușor de citit, afișaj: timp, 

distanță, viteză, ritm cardiac  
Sau echivalent 

Bucăți 1 

 

4 Scripeți  

Sistemul de scripeți este un instrument 

eficient de antrenament și reabilitare 

care permite exerarea mai multor grupe 

de mușchi din partea superioară a 

corpului: umeri, spate, biceps, triceps, 

pectorali și abdomen.  

Cerințe minime:  

 Curea lungă de încărcare, cu două 

mâini și cu mâner pentru exerciții 

Bucată 1 

 



cu o singură mână  

 Sarcină maximă: 160 kg  

 Material: oțel  
Sau echivalent 

5 Corzi minim 3 tipuri de elasticitate  

Corzi elastice kinetoterapie din cauciuc 

de înaltă calitate, destinate pentru 

efectuarea de antrenamente fizice și 

recuperare medicală 

Cerințe minime:  

 Două mânere acoperite cu spumă 

pentru confort și aderență  

 Minim 3 nivele de rezistență 

(mică, medie, mare) 

Sau echivalent 

Set 3 

6 Mingi medicinale 3 mărimi (1, 2, 5 kg) 

Cerințe minime:  

 Material: cauciuc antiabraziv/ 

texturat pentru a nu aluneca din 

mâini 

 Material de umplere: nisip 

 Diferite mărimi 

Sau echivalent 

Bucăți 3 



7 Ganteră medicinală - 7 kg  

Ganteră de 7 kg ideală pentru exerciții 

ale musculaturii spatelui, pieptului și a 

brațelor 

Cerințe minime:  

 Ganteră cauciucată profesională 

 Mâner cu finisaj cromat, aderent, 

prevăzut cu striații  

 Rezistent la impact, umezeală și 

uzură  
Sau echivalent 

Set  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Ganteră medicinală 5 kg  

Ganteră de 5 kg ideală pentru exerciții 

ale musculaturii spatelui, pieptului și a 

brațelor 

Cerințe minime:  

 Ganteră cauciucată profesională 

 Mâner cu finisaj cromat, aderent, 

prevăzut cu striații  

 Rezistent la impact, umezeală și 

uzură  

Sau echivalent 

Set 1 

 

 

 

 

 

9 Ganteră medicinală - 2 kg  

Ganteră de 2 kg ideală pentru exerciții 

ale musculaturii spatelui, pieptului și a 

brațelor 

Cerințe minime:  

 Ganteră cauciucată profesională 

 Mâner cu finisaj cromat, aderent, 

prevăzut cu striații  

 Rezistent la impact, umezeală și 

uzură  

Sau echivalent 

Set 1 



10 Ganteră medicinală - 1 kg  

Ganteră de 1 kg ideală pentru exerciții 

ale musculaturii spatelui, pieptului și a 

brațelor 

Cerințe minime:  

 Ganteră cauciucată profesională 

 Mâner cu finisaj cromat, aderent, 

prevăzut cu striații  

 Rezistent la impact, umezeală și 

uzură  
Sau echivalent 

Set 1 

11 Ganteră medicinală - 0,5 kg  

Ganteră de 0,5 kg ideală pentru exerciții 

ale musculaturii spatelui, pieptului și a 

brațelor 

Cerințe minime:  

 Ganteră cauciucată profesională 

 Mâner cu finisaj cromat, aderent, 

prevăzut cu striații  

 Rezistent la impact, umezeală și 

uzură  

Sau echivalent 

Set 1 

 

 

 

 

 

 

 

12 Placă înot  

Cerințe minime:  

 Să asigure flotabilitate în partea 

superioară a corpului pentru 

exerciții eficiente cu picioarele  

 Material: spumă polietilen de 

calitate superioară 
Sau echivalent 

Bucăți 6 



13 Baghetă  

Cerințe minime:  

 Conceput pentru înițiere în 

înot sau practicarea de 

aquagym  

 Material: spumă polietilen de 

calitate superioară  

 Lungime: aproximativ 150 cm  

 Diametru: aproximativ 7 cm 

 Rezistent la deteriorare  
Sau echivalent 

Bucăți 6 

14 Gantere pentru apă  

Cerințe minime:  

 Material non-absorbant  

 Destinat antrenării părții 

superioare a corpului  

 Recomandat pentru aqua 

aerobic, aqua fitness și 

recuperare  

Sau echivalent 

 

Bucăți 6 

   
 

Compartiment achiziții, 
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