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CAIET DE SARCINI 
privind procedura de achiziție pentru diverse Accesorii și articole de mobilierpentru dotarea  

 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 ACCESORII ȘI ARTICOLE DE MOBILIER 

pentru completarea centrului Spa&Balneo BORSEC, str. Carpați FN. 
Primăria Oraşului Borsec, intenționează să achiziționeze din fonduri proprii articole de mobilier în 

vederea completării mobilierului necesar din cadrul centrului Spa&Balneo BORSEC, care va oferi servicii 
balneare foarte variate, incluzând  tratamente balneare, hidroterapie, electroterapie, tratamente cu nămol, 
băi carbogazoase, gimnastică terapeutică, masaj, SPA și diverse servicii de înfrumusețare.  



 
Este prevăzut ca furnizorul să furnizeze  
Denumirea contractului: ,,Accesorii și articole de mobilier” 
Cod CPV:  39100000-3 Mobilier (Rev.2) 
 
Valoarea estimată  
Valoarea estimată a contractului de furnizare produse este de 69.000,00  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 mobilier ce urmează a fi ofertate: 
 
                                                         Fisa tehnica nr 1. 
Mobilier  

Nr. 
Crt
. 

 
Specificaţiile tehnice impuse prin 
Caietul         de sarcini 

 
Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile 
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

 
Producă
tor 

0                      1                     2        3 

1 Parametri technici și funcționali  
Jaluzele verticale  
Meterial : Polistiren  
Culoare: Gri . 
Snur actionare Orizontala (stanga 
/dreapta). 
Snur cu bile rotire  
Setul include : 
Sina aluminiu echipat cu sistem de 
prindere  
Panze din material textil echipate cu 
greutati si lant de prindere  
Kit montaj . 
Dimensiuni : 
23  buc 150x 100 mm  
4 buc     120x60 mm 
3 buc     150x 200 mm 

Parametri technici și 
funcționali : 
 
 
 

 

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare 
 

Specificaţii de performanţă şi 
condiţii privind siguranţa în 
exploatare 

 

3 Condiții de conformitate cu 
standarde relevante  
certificare europeana ISO 9001 si 
14001. 

Condiții de conformitate cu 
standarde relevante 

 

4 Condiții de garanție și postgarantie  
Minim 12 luni de la montare . 

Condiții de garanție și 
postgarantie  

 

5 Alte condiții cu caracter technic  
Se va livra cu cerificat de garnție și 
certificate de conformitate /declarație 
de conformitate a calității  

Alte condiții cu caracter 
technic 

 

 
                                                      
 
 
 
 
 



                                                         Fisa tehnica nr 2. 
Mobilier  

Nr. 
Crt
. 

 
Specificaţiile tehnice impuse prin 
Caietul         de sarcini 

 
Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile 
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

 
Producă
tor 

0                      1                     2        3 

1 Parametri technici și funcționali  
Pat electroterapie : 
Dimensiunile sunt de 180cm lungime 
x 70cm latime x 75cm inaltime 
Culoare : negru (piele sintetica) 
Spatar reglabil in diferite pozitii. 
Orificiu facial si perna detasabila 
Canapeaua este realizata din otel 
acoperit cu pulbere, iar picioarele 
sunt cromate. 
 
 
 

Parametri technici și 
funcționali : 
 

 

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare 
 

Specificaţii de performanţă şi 
condiţii privind siguranţa în 
exploatare 

 

3 Condiții de conformitate cu 
standarde relevante  
certificare europeana  

Condiții de conformitate cu 
standarde relevante 

 

4 Condiții de garanție și postgarantie  
Minim 12 luni de la montare . 

Condiții de garanție și 
postgarantie  

 

5 Alte condiții cu caracter technic  
Se va livra cu cerificat de garanție și 
certificate de conformitate /declarație 
de conformitate a calității  

Alte condiții cu caracter 
technic 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               Fisa tehnica nr 3. 
Mobilier  

Nr. 
Crt
. 

 
Specificaţiile tehnice impuse prin 
Caietul         de sarcini 

 
Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile 
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

 
Producă
tor 

0                      1                     2        3 

1 Parametri technici și funcționali  
Scaun electroterapie : 
 
Scaunul de lucru este tapițat cu piele 
ecologică ușor de curățat, oferind 
confort maxim la ședere. Scaunul de 
electroterapie are înălțime reglabilă și 
se rotește la 360 de grade, fiind 
perfect pentru orice necesitate. În 
plus, cele cinci roți oferă o mobilitate 
maximă. 
 

 
 

Parametri technici și 
funcționali : 
 

 

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare 
 

Specificaţii de performanţă şi 
condiţii privind siguranţa în 
exploatare 

 

3 Condiții de conformitate cu 
standarde relevante  
certificare europeana  

Condiții de conformitate cu 
standarde relevante 

 

4 Condiții de garanție și postgarantie  
Minim 12 luni de la montare . 

Condiții de garanție și 
postgarantie  

 

5 Alte condiții cu caracter technic  
Se va livra cu cerificat de garnție și 
certificate de conformitate /declarație 
de conformitate a calității  

Alte condiții cu caracter 
technic 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            Fisa tehnica nr 4. 
Mobilier  

Nr. 
Crt
. 

 
Specificaţiile tehnice impuse prin 
Caietul         de sarcini 

 
Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile 
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

 
Producă
tor 

0                      1                     2        3 

1 Parametri technici și funcționali  
Folii geamuri : 
Hârtie PE acoperită cu silicon pe 
ambele fețe, 137 g/m2,  
Adeziv 
Poliacrilat solvent, detașabil 
Zona de utilizare 
Dezvoltat pentru zonele din sticlă, 
pentru a obține un efect de îngheț sau 
o impresie de sticlă gravată, tăiată sau 
sablata. Este ideal 
potrivit pentru decorarea vitrinelor și 
ușilor din sticlă. Potrivit pentru 
utilizarea pe sisteme de plotter de 
tăiere. 
Date tehnice 
Grosime* (fara hartie si adeziv) 80 
microni 
Stabilitate dimensională (FINAT TM 
14) Lipită de sticlă, fără contracție 
măsurabilă în cruce 
direcție, în lungime 0,2 mm max. 
Rezistență la temperatură*** Lipit pe 
sticlă, de la -40° C la +90° C, fără 
variații 
Rezistență la agenți de curățare 
Aderentă pe sticla, 8h in washhalcalics 
(0,5% casnic 
agenți de curățare) la temperatura 
camerei și la 65° C, nr 
variație 
Putere adezivă* (FINAT TM 1, după 
24h) 6 N/25 mm 
Rezistenta la tractiune (DIN EN ISO 
527) De-a lungul: min. 19 MPa 
Peste: min. 19 MPa 
Alungire la rupere (DIN EN ISO 527) 
De-a lungul: min. 130% 
Peste: min. 150% 
Perioada de valabilitate*** 2 ani 
Temperatura de aplicare > 8°C 

Parametri technici și 
funcționali : 
 

 



Durată de viață prin aplicație 
specializată 
Sub expunere verticală în aer liber 
(clima normală din Central 
Europa) 
5 ani 
* mediu ** în ambalajul original, la 
20° C și 50% umiditate relativă *** 
climat normal din Europa Centrală 
Dimensiuni :  
1500 x600 10 buc 
1500x1000 1buc  
3900x1500 3buc 
6800x2200 1buc 
2700x3700 4buc  
 

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare 
 

Specificaţii de performanţă şi 
condiţii privind siguranţa în 
exploatare 

 

3 Condiții de conformitate cu 
standarde relevante  
certificare europeana  

Condiții de conformitate cu 
standarde relevante 

 

4 Condiții de garanție și postgarantie  
Minim 60 luni de la montare . 

Condiții de garanție și 
postgarantie  

 

5 Alte condiții cu caracter technic  
Se va livra cu cerificat de garnție și 
certificate de conformitate /declarație 
de conformitate a calității  

Alte condiții cu caracter 
technic 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     Fisa tehnica nr 5. 
Mobilier  

Nr. 
Crt
. 

 
Specificaţiile tehnice impuse prin 
Caietul         de sarcini 

 
Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile 
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

 
Producă
tor 

0                      1                     2        3 

1 Parametri technici și funcționali  
Suport lemn aparat inhalare sare  
Este realizat din lemn brad cu marimi 
exterioare de 1200x1218x100, prins 
pe perete, perta frontala prins cu 
cepuri de diam. 8mm  

 

Parametri technici și 
funcționali : 
 

 

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare 
 

Specificaţii de performanţă şi 
condiţii privind siguranţa în 
exploatare 

 

3 Condiții de conformitate cu 
standarde relevante  
certificare europeana  

Condiții de conformitate cu 
standarde relevante 

 

4 Condiții de garanție și postgarantie  
Minim 12 luni de la montare . 

Condiții de garanție și 
postgarantie  

 

5 Alte condiții cu caracter technic  
Se va livra cu cerificat de garnție și 
certificate de conformitate /declarație 
de conformitate a calității  

Alte condiții cu caracter 
technic 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                   Fisa tehnica nr 6. 
Mobilier  

Nr. 
Crt
. 

 
Specificaţiile tehnice impuse prin 
Caietul         de sarcini 

 
Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile 
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

 
Producă
tor 

0                      1                     2        3 

1 Parametri technici și funcționali  
Masuță albă  : alcătuită din picior 
central metalic H710 MM, blatul 
mesei este din pal melaminat Alb cu 
diametru de 700mm. 
 

Parametri technici și 
funcționali : 
 

 

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare 
 

Specificaţii de performanţă şi 
condiţii privind siguranţa în 
exploatare 

 

3 Condiții de conformitate cu 
standarde relevante  
certificare europeana  

Condiții de conformitate cu 
standarde relevante 

 

4 Condiții de garanție și postgarantie  
Minim 12 luni de la montare . 

Condiții de garanție și 
postgarantie  

 

5 Alte condiții cu caracter technic  
Se va livra cu cerificat de garanție și 
certificate de conformitate /declarație 
de conformitate a calității.  

Alte condiții cu caracter 
technic 

 

 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                     Fisa tehnica nr 7. 
Mobilier  

Nr. 
Crt
. 

 
Specificaţiile tehnice impuse prin 
Caietul         de sarcini 

 
Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile 
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

 
Producă
tor 

0                      1                     2        3 

1 Parametri technici și funcționali  
Dulap pentru chei : este realizat din 
pal melaminat cu dimensiuni 
exterioare 600x600x170mm, cu 
balamale aplicate si maner din 
aluminiu, contine 40 suporti pentru 
chei. 
 
 

Parametri technici și 
funcționali : 
 

 

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare 
 

Specificaţii de performanţă şi 
condiţii privind siguranţa în 
exploatare 

 

3 Condiții de conformitate cu 
standarde relevante  
certificare europeana  

Condiții de conformitate cu 
standarde relevante 

 

4 Condiții de garanție și postgarantie  
Minim 12 luni de la montare . 

Condiții de garanție și 
postgarantie  

 

5 Alte condiții cu caracter technic  
Se va livra cu cerificat de garnție și 
certificate de conformitate /declarație 
de conformitate a calității  

Alte condiții cu caracter 
technic 

 

 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 



                                                       Fisa tehnica nr 8. 
Mobilier  

Nr. 
Crt
. 

 
Specificaţiile tehnice impuse prin 
Caietul  de sarcini 

 
Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile 
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

 
Producă
tor 

0                      1                     2        3 

1 Parametri technici și funcționali  
 
Fantana piatra : 
Material : piatra naturala Andezit  
Dimensiuni : 
 -1150 R250 
 -1060 R250 
Suprafata polizata  
Fantana de piatra sculptata . 
Sistem de alimentare cu apa 
incorporate ,:teava 3/8’apa potabile 
,teava 3/8’ apa minerala 
Baterii de apa  din inox inoxidabil 
grosime 3mm actionare la buton .: 2 
buc  
 Teava scurgere :PVC  32mm 
Capac scurgere : inox 32mm  
 
 

Parametri technici și 
funcționali : 
 

 

 

 

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare 
 

Specificaţii de performanţă şi 
condiţii privind siguranţa în 
exploatare 

 

3 Condiții de conformitate cu 
standarde relevante  
certificare europeana  

Condiții de conformitate cu 
standarde relevante 

 

4 Condiții de garanție și postgarantie  
Minim 12 luni de la montare . 

Condiții de garanție și 
postgarantie  

 

5 Alte condiții cu caracter technic  
Se va livra cu cerificat de garnție și 
certificate de conformitate /declarație 
de conformitate a calității  

Alte condiții cu caracter 
technic 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                               
 



                                                    Fisa tehnica nr 9 
Mobilier  

Nr. 
Crt
. 

 
Specificaţiile tehnice impuse prin 
Caietul         de sarcini 

 
Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile 
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

 
Producă
tor 

0                      1                     2        3 

1 Parametri technici și funcționali  
Masca invelit tevi scurgere :este 
realizat din lemn brad cu dimensiuni 
exterioare 500x600x168 mm, gaurite 
si lipite cu cepuri. 
 

Parametri technici și 
funcționali : 
 

 

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare 
 

Specificaţii de performanţă şi 
condiţii privind siguranţa în 
exploatare 

 

3 Condiții de conformitate cu 
standarde relevante  
certificare europeana  

Condiții de conformitate cu 
standarde relevante 

 

4 Condiții de garanție și postgarantie  
Minim 12 luni de la montare . 

Condiții de garanție și 
postgarantie  

 

5 Alte condiții cu caracter technic  
Se va livra cu cerificat de garnție și 
certificate de conformitate /declarație 
de conformitate a calității  

Alte condiții cu caracter 
technic 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   Fisa tehnica nr 10. 
Mobilier  

Nr. 
Crt
. 

 
Specificaţiile tehnice impuse prin 
Caietul         de sarcini 

 
Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile 
tehnice impuse prin Caietul de 
sarcini 

 
Producă
tor 

0                      1                     2        3 

1 Parametri technici și funcționali  
 
Masca acoperire cazan pentru  
camera aburi lemn  : 
 
Este realizat din lemn brad cu marimi 
exterioare de 1500x1200x70, alcatuit 
din grinzi 70x70 prinse in pardoseala 
cu tije filetante de diam 12 mm, perta 
frontala din lemn brad de grosime 18 
mm prinse si lipite cu cepuri de diam. 
8mm  
Cantitate: 3 buc 

 

Parametri technici și 
funcționali : 
 

 

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii 
privind siguranţa în exploatare 
 

Specificaţii de performanţă şi 
condiţii privind siguranţa în 
exploatare 

 

3 Condiții de conformitate cu 
standarde relevante  
certificare europeana  

Condiții de conformitate cu 
standarde relevante 

 

4 Condiții de garanție și postgarantie  
Minim 12 luni de la montare . 

Condiții de garanție și 
postgarantie  

 

5 Alte condiții cu caracter technic  
Se va livra cu cerificat de garanție și 
certificate de conformitate /declarație 
de conformitate a calității  

Alte condiții cu caracter 
technic 
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