
ORASUL BECLEAN 

JUDETUL BISTRITA NASAUD 

 

CAIET DE SARCINI 
 

 
Beneficiar: 
Orasul Beclean, judetul Bistrita Nasaud 
Contractul supus achizitiei publice: 
Furnizare echipamente de sport in cadrul proiectului „Centrul recreativ Legacy”, amenajari 
exterioare, imprejmuire, racorduri si bransamente la utilitati, amenajare cai acces, drum de legatura 
cu DJ172” 
 

SPECIFICATII TEHNICE 
 

DENUMIRE PRODUS U.M. CANTITATE SPECIFICATII TEHNICE 

Banda alergare buc 4 

Cadru: pliabil  
Suprafata de alergare: 152 × 51 cm  
Motor: 3.0 CP  
Viteza: 0,8 – 20 km / h  
Inclinare: 0 – 15%  
Consola: LED 7″+ aplicatia FitDisplay  
Conectivitate: Bluetooth 4.0 + Bluetooth audio  
Functii afisate: timp, distanta, inclinatie, viteza, calorii, ritm cardiac  
Receptori puls integrati in manere  
8 programe de antrenament  
Dimensiuni: 193 x 92 x 152 cm  
Dimensiuni pliata: 104 x 91 x 178 cm  
Greutate maxima utilizator: 147kg  

 

Stepper buc 4 

Stepper cu calculator de instruire, cu 12 programe de 
antrenament: câte 4 pentru începători, avansați și experți 
afișează: timpul, RPM, viteza, distanța, caloriile arse și ritmul 
cardiac 
program de putere: valoare fixă în Watt 
Programul cardio: atingerea ritmului cardiac țintă 
modul manual: setați timpul, distanța, caloriile sau ritmul cardiac 
volant 21 kg 
suport pentru băuturi 
roți pentru mutare ușoară 
lungimea pasului: 40 cm 
greutatea maximă a utilizatorului poate fi de 120 kg 
alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz 
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Bicicleta orizontala buc 4 

Ghidon reglabil  
Pedale: auto-echilibrare cu curele reglabile  
Scaun: scaun vertical ergonomic  
Reglare scaun: vertical și orizontal  
Sistem de rezistenta: frana magnetica  
alimentare: adaptor   
Niveluri de rezistenta: 16 -reglabile electronic  
Dimensiuni (l × l × h): 120x55x134 cm  
Greutatea produsului: 35,5 kg  
Greutate maxima a utilizatorului: 136 kg  
Optiunal: mod de economisire a energiei, suport tableta/telefon, 
carlig pentru prosoape, suport pentru pahare antiderapant o   
Consola afisare: LCD de 5,5 ”  
Feedback antrenament: Timp, distanta, calorii, viteză, RPM, nivel 
de rezistenta, ritm cardiac, Afișaj HR și profil  
Programe: 11 programe (manual, intervale, cursa, scadere in 
greutate, rulare, cadenta, aleatoriu, zona THR, % THR, 
personalizabil 1, personalizabil 2)  
Divertisment: Boxe Sonic Surround  
Puls: senzori pe maner si receptor wireless 

 

Saltea yoga buc 18 

Material de inalta calitate, din cauciuc natural si suprafata de 
uzura din poliuretan, cu strat extra gros pentru confort si echilibru - 
1,2 cm; Suprafata antiderapanta ce previne ranirea si iti permite 
sa te concentrezi asupra antrenamentului; Dimensiune 183x60 
cm, perfecta pentru orice activitati, fie ele in interior sau exterior. 

 

Saltea Pilates buc 20 

Saltea TONEMAT MAXI GRIP 170 cm x 62 cm x 8 mm 

 

Placa echilibru buc 20 
Greutatea maxima admisa 150kg; 
Antiderapant; 
Marime 60x39x13cm 
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Spalier lemn buc 6 

Inaltime spalier: 230cm 
Latime spalier: 85cm 
Dimensiuni elemente: 
Dimensiuni stalpi lateral: Inaltime 230cm X Latime 11.5cm X 
Grosime 4cm 
Latime utila sipci intre stalpii laterali: 77cm 
Numar sipci ovale: 14 bucati 
Dimensiune sectiune sipci ovale: 30×50 mm 
Dimensiune sectiune sipci sistem de prindere: 40×60 mm 

 

Banda stretching buc 20 

Powerband Elastic Circular 
Rezistenta = 25-50 Kg 
Lungime = 104 cm 
Circumferinta = 208 cm 

 

Gantere PVC 2X0.5KG buc 20 

Material: ciment/pulbere polipropilena (PP). 
Greutate: 2x0.5 kg 
In set: 2 greutati de 0.5 kg 

 

Gantere PVC 2X1KG buc 20 

Interior din fier 
Acoperit cu plastic antiderapant 
Suprafața din plastic previne deteriorarea podelei 

 

Gantere PVC 2X2KG buc 20 

Interior din fier 
Acoperit cu plastic antiderapant 
Suprafața din plastic previne deteriorarea podelei 

 
 
Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in conformitate cu cantitatile si caracteristicile prevazute in prezentul 
Caiet de sarcini. 
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata care se abate de la 
prevederile Caietului de sarcini va fi luata in considerare dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune 
asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din prezentul caiet de sarcini. 
Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Achizitorul are dreptul de a nu accepta produsele care 
nu sunt in conformitate cu specificatiile cerute. 
Receptia cantitativa si calitativa a produselor se va face la sediul achizitorului, de catre peprezentantii imputerniciti ai 
achizitorului, iar principalele obiective ale acesteia sunt: verificarea produselor si compararea cu cerintele din Caietul 
de sarcini. 
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Daca produsele verificate in scopul receptiei nu corespund din punct de vedere calitativ cerintelor din caietul de 
sarcini, acestea vor fi refuzate. In acest caz, furnizorul are obligatia de a sigura inlocuirea produselor refuzate in 
termen de 3 zile lucratoare, pe cheltuiala proprie, inclusiv transportul. 

 LIVRARE PRODUSE 
Produsele vor fi livrate (transportate si descarcate) la sediul achizitorului. 
Documentele care insotesc produsele la livrare sunt: avizul de expeditie, certificatul de calitate/de 
garantie semnat si stampilat de producator. 
Livrarea se va face pe baza de comanda scrisa, in termen de 2 luni de la data comenzii. 

 GARANTIE PRODUSE 
Furnizorul are obligatia sa garanteze ca produsele furnizate sunt noi, nefolosite. 
Termenul de garantie acordat produselor de catre furnizor/proucator sunt cele prevazute de legislatia in 
vigoare si minim 24 de luni. 
Orice problema aparuta in perioada de garantie a produselor, referitoare la calitatea produselor furnizate, va 
fi comunicata furnizorului, prin notificare scrisa, iar acesta are obligatia de a inlocui produsul in maxim 3 zile, 
fara costuri suplimentare pentru achizitor. 
Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa inlocuiasca produsul in perioada convenita, 
achizitorul are dreptul de a pretinde plata de daune-interese conform legislatiei in vigoare si contractului 
insusit de  ofertant. 
Recomandari: 

1. Ofertantul va prezenta fise tehnice ale produselor ofertate care sa demonstreze indeplinirea 
caracteristicilor minime solicitate in caietul de sarcini. 

2. Ofertantul va completa formularele necesare si va prezenta un certificat constatator emis de 
ORC din care sa rezulte ca este autorizat sa comercializeze produsele. 
 

Intocmit,         
Responsabil Achizitii 
Ing.Hulpe Ovidiu 
 




