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CAIET DE SARCINI
PRIVIND ACHIZITIONAREA DE REZERVOR PENTRU STOCARE
APĂ MINERALĂ

Preambul
Oraşul
Borsec
este
beneficiarul
investiţiei
„Centru
balneoclimateric
multifuncţional în oraşul Borsec, judeţul Harghita”. La ora actuală sunt în derulare
lucrările de execuţie aferente investiţiei. În vederea bunei funcţionări a investiţiei este
necesară achiziţionarea unor rezervoare pentru stocarea apei minerale utilizate în cadrul
Centrului balneoclimateric.
Obiectul prezentului caiet de sarcini
Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza căruia se va executa
contractul pentru Achiziţionarea de REZERVOARE PENTRU STOCARE APĂ
MINERALĂ – proiectare şi execuţie.
- cod CPV 44611600-2 Rezervoare.
Prezentul caiet de sarcini conţine cerinţele tehnice care trebuie respectate astfel
încât lucrările executate să corespundă necesităţilor autorităţii contractante. Prezentul
Caiet de sarcini devine parte integrantă din Contractul de proiectare şi execuţie ce va fi
încheiat. Se solicită prestarea de servicii de proiectare şi lucrări de execuţie în
conformitate cu prezenta documentaţie.
Proiectare:
Se solicită prestarea de servicii de proiectare în conformitate prevederile legale în
vigoare, şi anume Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice. Se vor respecta toate prevederile legale devenite incidente pe durata
derulării activităţii de proiectare.
Proiectul tehnic va fi elaborat în urma consultării documentaţiilor de proiectare
disponibile la sediul benefiicarului şi în urma evaluării situaţiei din teren.
Proiectul tehnic elaborat se va verifica de către verificatori de proiect atestaţi (cu
specialităţile impuse de natura proiectului), în conformitate cu legislaţia actuală. Se va livra
proiectul tehnic verificat.
Asistenţă tehnică:
Se va presta în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Lucrări solicitate:
Se va asigura montarea unor rezervoare având următoarele caracteristici tehnice:
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Nr.
Crt.

Denumire produs/descriere
Rezervor rotund, orizontal, subteran
Volum total 80 mc : (20 mc (20.000 litri) - sau 40mc (40.000 litri)).
Materii prime utilizate la realizare: polipropilenă co-polimer.
Rezistent la apă minerală, acid, leşie, şocuri.
Gama de teemperatură: -20 - +80 grade Celsius.
Parametrii: D=3000mm, L=5660mm.
Gură de vizitare: D=600, H=300mm.

1
Alte cerinţe:
Rezervorul va fi prevăzut cu armături din oţel, şi va prezenta
rigididitate ridicată. Se solicită rezistenţă ridicată la acţiunea
corozivă a apei minerale.
Ştuţurile de alimentare precum şi gura de vizitare vor fi sudate şi
confecţionate din acelaşi material ca şi rezervorul. Inchiderea se
va face cu capac.

Cantitate
(buc)

2 de 40mc
sau
4 de 20 mc

Se vor executa lucrările conexe montării rezervoarelor solicitate:
- săpături;
- fundaţii şi rigidizări;
- placa de acoperire;
- umpluturi;
- lucrări de instalaţii aferente, în vederea racordării rezervoarelor la instalaţiile
existente.
Ofertantul îşi va asuma transportul produselor cu mijloace proprii adecvate şi pe
propria cheltuială, a produselor până la destinaţie – Oraşul Borsec, judeţul Harghita,
locaţia „Centru balneoclimateric multifuncţional în oraşul Borsec”. Produsele livrate
şi motate vor corespunde următoarelor solicitări:
Nr. crt.
1

2

Condiţii impuse de autoritatea contractantă
Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare:
Se va prezenta Certificat de calitate/Declaraţie de conformitate/Declaraţie de
performanţă. Se va prezenta Certificatul de garanţie.
Condiţii de garanţie şi postgaranţie:
- garantie minima asigurată: 2 ani;
- se va preciza de către producător/furnizor durata medie de utilizare;
- termenul de rezolvare a defectiunilor aparute în perioada de garantie: maxim 5
zile de la anuntare;
- asigurare piese de schimb: pe toată durata medie de utilizare a produsului, în
termen de 10 zile de la emiterea comenzii.
Service gratuit în garanţie şi contra cost în post garanţie pe teritoriul României; se
vor preciza unităţile care vor asigura serviceul produsului furnizat.
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Alte condiţii specifice:
- se va prezenta cartea tehnica;
- se va prezenta manualul cu instructiuni de exploatare si intretinere, conditii de
depozitare;
- se va anexa prospectul (fisa tehnica) a echipamentului/produsului;
Toate documentele vor fi furnizate şi în limba română.

Receptii, inspectii şi teste
Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor şi lucrărilor executate se va face în
coformitate cu HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora.
Durata de execuţie:
Durata efectivă a contractului este de 3 luni incepand de la data la care Executantul a
primit de la Achizitor in mod cumulativ:
(i) ordinul adminsitrativ de incepere a executiei lucrărilor si
(ii) Amplasamentul Lucrarilor.
Oraşul Borsec,
Data: 20.02.2019

