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CAIET DE SARCINI
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Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la
prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici
tehnice inferioare celor prevazute în caietul de sarcini şi termene de livrare care depăşesc termenele de livrare din tabelele
de mai jos atrage respingerea ofertei.
Nu sunt admise oferte din care lipsesc repere.
Prețul ofertat va include transportul pana la destinația finală, montaj (inclusiv pat cablu si suportul pentru tablouri).
Nr.
crt.

CARACTERISTICI

1. Catedra cu cadru metalic (fig.1), 2400x750xh750mm
=1 buc, din pal melaminat 18mm culoare gri+visiniu, blat
Poz.1 pal culoare gri in grosime 30mm, pazie culoare visiniu,
cadru metal 40x30mm vopsit electrostatic . Catedra trebuie
sa fie prevazuta cu suport plastic pentru trecere cablu.
Birou cu cadru metalic (fig.1), 900x750xh750mm =
15buc, din pal melaminat 18mm culoare gri+visiniu, blat
pal culoare gri in grosime 30mm, pazie culoare visiniu,
Poz.2 cadru metal 40x30mm vopsit electrostatic, cu cate o priza
atasata (prize cu capac protectie - aplicate + 1ml cablu cu
protectie). Biroul trebuie sa fie prevazut cu suport plastic
pentru trecere cablu.
Scaune (fig.4) = 32buc- cadru otel cromat, brate lemn,
stofa culoare gri, adancime aprox. 44cm, latime spatar
Poz.3
aprox. 45cm, latime scaun aprox. 61cm, inaltime aprox.
85cm, inaltime sezut aprox. 44cm

Dulap cu rafturi si 2 usi mici (fig.2) - 800x280xh1300mm
= 6buc/stg + 6buc/dr, din pal melaminat 18mm culoare gri,
Poz.4
carcasa cu cant abs 04x22 la culoare, usile cu cant abs 2mm
culoare visiniu. Balamale cu amortizare, manere metalice.

Nr.
crt.

CARACTERISTICI

Dulap cu 1 usa mare (fig.3), 360x280xh1300mm =
1buc/stg si 390x280xh1300 = 1buc/dr, din pal melaminat
Poz.5 18mm culoare gri, carcasa cu cant abs 04x22 la culoare, usa
cu cant abs 2mm culoare visiniu. Cu 2 rafturi la interior.
Balamale cu amortizare, manere metalice

Dulap de colt cu rafturi si 3 usi (fig.5)
1050x500xh2850mm = 1buc,
din pal melaminat 18mm culoare gri, carcasa cu cant abs
Poz.6
04x22 la culoare, usi cu cant abs 2mm culoare visiniu. Cu 3
rafturi la interior in zona de mijloc si cu 1 raft in partea de
sus . Balamale cu amortizare, manere metalice

Dulap cu rafturi si 4 usi (fig.6), 750x500xh2850mm =
2buc, din pal melaminat 18mm culoare gri, carcasa cu cant
abs 04x22 la culoare, usi cu cant abs 2mm culoare visiniu.
Poz.7
Cu spatiu cuier de haine la interior in zona de mijloc si cu 1
raft in partea de sus . Balamale cu amortizare, manere
metalice

Dulap cu rafturi si 6 usi, 780x500xh2850mm = 3buc, din
pal melaminat 18mm culoare gri, carcasa cu cant abs 04x22
Poz.8 la culoare, usi cu cant abs 2mm culoare visiniu. Cu 3 rafturi
la interior in zona de mijloc si cu 1 raft in partea de sus .
Balamale cu amortizare, manere metalice

Poz.9

pat cablu pardoseala – 40ml , canal pvc semirotund gri, dimensiuni 50x16mm, bagheta lungime 2m,cu montaj
in pardoseala

