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1. OBIECT:
Obiectul contractului este furnizarea de componente pentru trei complexe de joacă pentru copii de
către o unitate protejată şi autorizată conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
2. CERINŢE PRIVIND CANTITATEA SI COMPONENTA
2.1 Cantitatea produselor se va încadra în valoarea maximă de 20.100 lei fără TVA, reprezentând
suma alocată de către Primăria municipiului Botoşani şi constituită în baza Legii 448/2006 pentru o
perioadă de 12 luni calendaristice, pentru achiziţionarea de produse cu o unitate protejată şi autorizată
conform legii. Cantitatea componentelor trebuie să fie corespunzătoare pentru asamblarea a trei complexe
de joacă pentru copii, destinate echipării unor terenuri dejoacă existente pe domeniul public.
2.2 Subansamblele trebuie să fie într-o cantitate corespunzătoare unui complex de joacă ce va
avea în componenţă următoarele elemente minimale:
a) Structura principală de rezistenţă ( schelet)
b) Masă cu bănci
c) Scară cu mână curentă
d) Planşeu pentru foişor
e) Acoperiş foişor
f) Hintă (leagăn)
g) Tobogan de 2,9 m
h) Rulou de cauciuc cu grosimea de 1 cm
i) Organe de asamblare a elementelor componente.
3. CERINŢE CONSTRUCTIVE
3.1 Componentele trebuie concepute astfel ca după asamblare echipamentul să nu punâ în pericol
securitatea şi integritatea corporală a copiilor.
3.2 Echipamentele furnizate trebuie să fie realizate din materiale rezistente, care trebuie să
îndeplinească următoarele cerinţe:
a) Să aibă scheletul de rezistenţă, scara cu mana curentă, planşeul pentru foişor şi masa cu bănci
din materiale plastice compozite ( HDPE; LDPE, PE) pentru a asigura o durată de viaţă mare şi implicit
siguranţă în utilizare. Această cerinţă este justificată prin faptul că materialele plastice turnate sub
presiune au numeroase avantaje faţă de lemn, cum ar fi: rezistenţă la intemperii ( practic nu putrezesc) ,
nu sunt atacate de insecte sau carii, nu mucegăiesc, nu necesită operaţiuni de întreţinere ulterioară
(revopsiri, lăcuiri, înlocuiri de elemente care sunt solicitate în utilizare, etc.), sunt rezistente la acţiunea
radiaţiilor UV, sunt rezistente la acţiunile de vandalism, nu îşi schimbă culoarea urmare expunerii la soare
sau alte intemperii, etc. Materialele plastice turnate sub presiune trebuie să imite lemnul şi să fie de
culoare maro, pentru a asigura un aspect corespunzător, specific mobilierului urban..
b) Toboganul să fie confecţionat din materiale plastice, rezistente la intemperii, la rupere în
utilizare, la acţiunea radiaţiilor UV şi de culoare albastră, mov sau roşu la alegerea furnizorului şi în
aceeaşi culoare cu acoperişul.
c) Componentele care vin în contact cu copii să nu aibă aşchii ( să fie bine finisate), muchii
ascuţite, să nu aibă suprafeţe tăioase sau abrazive,
d) Toboganul şi scaunul leagănului pe care se aşează direct copii trebuie să satisfacă cerinţele de
ergonomie şi siguranţă în mişcare.
e) Componentele echipamentelor de joacă trebuie să respecte prevederile HG nr. 435 / 2010
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privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement precum şi
nr. 74 / 2011 privind siguranţa jucăriilor (care face prevederi şi la echipamentele de joacă).

HG

4. CERINŢE PRIVIND LIVRÂREA
4.1 La livrare produsele vor fi însoţite de următoarele documente.declaraţie de conformitate cu
prevederile legale. Certificat de garanţie precum şi instrucţiuni privind montarea, exploatarea şi grupa de
vârstă a utilizatorilor.
4.2 La livrare produsele trebuie ambalate corespunzător, astfel ca pe timpul transportului să nu se
deterioreze.
4.3 Livrarea produselor se va face la locaţia indicată de achizitor, respectiv sediul Trei Coline din str.
Codrului nr. 16, costurile ocazionate de transport de la furnizor la achizitor vor intra în preţul produselor.
5. RECEPŢII, GARANŢII
a) Furnizorul va specifica în ofertă termenul de garanţie a produsului care trebuie să fie de minimum 12
luni de la data livrării;
b) Se vor recepţiona numai produsele corespunzătoare din punct de vedere calitativ, care respectă
cerinţele caietului de sarcini. Nu se vor recepţiona produse care sunt incomplete, fără accesorii,
deteriorate ori degradate.
b) Dacă în perioada de garanţie produsele se deteriorează datorită unor vicii de fabricaţie acestea vor fi
reparate sau înlocuite de furnizor, pe cheltuială proprie;
c) Recepţia produselor se va face urmărindu-se respectarea cerinţelor din prezentul Caiet de Sarcini şi
se va finaliza cu un proces verbal de recepţie care va însoţi factura în vederea efectuării plăţii.
6. CERINŢE MINIME PENTRU OFERTĂ
a) Oferta financiară se va completa conform Anexei 1 la prezentul
b) Termenul de livrare a produselor va fi de maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii
contractului.
c) La ofertare se vor prezenta copii după documentele care atestă că furnizorul este autorizat ca
unitate protejată în conformitate cu prevederile Legii 448/2006.
d) Unitatea protejată poate depune la ofertare documente privind certificarea sistemului de
management al calităţii, conform SR EN ISO 9001.
e) La încheierea contractului se va întocmi un Acord de parteneriat între unitatea protejată furnizore de
componente pentru complexe dejoacă si achizitor, asa cum se prevede în art. 78, alin (3), lit. b) din Legea
448/2006.
7. ACTE NORMATIVE CONEXE
a) Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu
modificările şi completările ulterioare
b) Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de la aplicarea a
prevederilor Legii 488/2006
c) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru persoanele cu Handicap nr. 60/2007privind aprobarea
Procedurii de autorizare a unităţilor protejate.
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Anexa 1 la Caiet sarcini
Denumirea unităţii

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumire

UM

Cantitate

Schelet complex joacă
Masă cu bănci pentru complex de j oacă
Acoperiş pentru complex dejoacă
Scară cu mana curentă pentru complex de
joacă
Planşeu foişor pentru complex de joacă
Hintăpentru complex dejoacă
Tobogan 2,95 m pentru complex de joacă
Rulou de cauciuc ( 9 kg/mp)
Total fara TVA

Buc
Buc
Buc.
Buc.

3
J
n
J

Buc.
Buc.
Buc.
mp

3
3
3
3

Administrator,
Stampilă şi semnătura
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Pret/UM
lei

Valoare
lei

