Devizul Obiect - SCENARIUL 1
AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII - TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN CLUJ-NAPOCA

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare fără
TVA

TVA

Valoare cu TVA

1.

2.

3.

lei
4.

lei

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații:
4.1.1 Arhitectură

Lucrări de drumuri, poduri, sistematizări,
4.1.2
rezistență și amenajări de mal
4.1.3 Instalații sanitare (apă-canal)
4.1.4 Instalații electrice și curenți slabi
TOTAL I - Subcap. 4.1

4.2

lei

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și
funcționale
TOTAL II - Subcap. 4.2

5.

1.374.014,13

261.062,69

1.635.076,82

11.835.228,10

2.248.693,34

14.083.921,44

478.994,18

91.008,89

570.003,07

636.256,78

120.888,79

757.145,56

14.324.493

2.721.654

17.046.147

0,00

0,00

0,00

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

5.923.463,50

1.125.458,06

7.048.921,56

5.923.463

1.125.458

4.5
4.6

Dotări
Active necorporale

TOTAL III - Subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

TOTAL deviz pe obiect (I + II + III)

Consultant / Proiectant

0,00

20.247.957

0,00

3.847.112

0,00

7.048.922

24.095.068

AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII - TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN CLUJ-NAPOCA
Anexa 1 - Analiza Cost-eficacitate

TIP COST

DURATA NORMALĂ DE FUNCȚIONARE / DETALII

OPȚIUNEA 1

Costuri de investiții:

Construcții și instalații
Dotări

Costuri de reinvestiții/înlocuiri:

Construcții și instalații
Dotări

Costuri de mentenanță/întreținere:

Construcții și instalații
Dotări

Costuri de funcționare/exploatare:
energie electrică

apă irigații, agrement și utilitate publică

40

VAN 4% [LEI] VAN 0% [LEI]
22.664.266

10

40

7.887.745

308.566

5.664.523

(suprafață parc obținută prin proiect/mp)
(cost unitar dinamic)

OPȚIUNEA 2

Costuri de investiții:

Construcții și instalații
Dotări

Costuri de reinvestiții/înlocuiri:

Construcții și instalații
Dotări

Costuri de mentenanță/întreținere:

Construcții și instalații
Dotări

Costuri de funcționare/exploatare:
energie electrică

apă irigații, agrement și utilitate publică

40

CUD

33.000

23.212.175

24.610.414

1.107

7.887.745

(cost unitar dinamic)

0

18.686.950

17.770.390
0

735.627
253.506

14.921.355
2.270.059
2.086.512

2.604.846

4.025.452
3.934.486

37.680.720

58.037.786

33.000

33.000

1.142

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.527
8.885

0

0

4.595
9.018

0

0

4.664
9.153

0

0

4.734
9.290

0

0

4.805
9.429

0

0

4.877
9.570

0

0

4.950
9.714

0

0

5.024
9.860

0

15.107

5.099

10.008

41.833

42.460

43.097

43.743

44.399

45.065

45.741

46.427

47.123

48.000

48.720

49.451

50.193

50.946

51.710

52.486

53.273

54.072

66.000

26.197

69.432

26.721

70.751

27.255

72.095

27.800

73.465

28.356

74.861

28.923

76.283

29.501

77.732

5.923.463

0

30.091

79.209

15.333

5.175

10.158
277.977

47.830

30.693

54.883
80.714

2034

0

0
0

0

0

5.253

10.310

0

0

5.332

10.465

0

0

5.412

10.622

0

0

5.493

10.781

0

0

5.575

10.943

0

0

5.659

11.107

0

0

5.744

11.274

0

0

5.830

11.443

0

17.532

5.917

11.615

48.547

49.275

50.014

50.764

51.525

52.298

53.082

53.878

54.686

55.706

56.542

57.390

58.251

59.125

60.012

60.912

61.826

62.753

82.248

31.933

83.811

32.572

85.403

33.223

87.026

33.887

88.679

34.565

90.364

35.256

92.081

35.961

93.831

5.923.463

0

36.680

95.614

17.795

6.006

11.789
328.154

55.506

37.414

63.694
97.431

2044

0

0
0

0

0

6.096

11.966

0

0

6.187

12.145

0

0

6.280

12.327

0

0

6.374

12.512

0

0

6.470

12.700

0

0

6.567

12.891

0

0

6.666

13.084

0

0

6.766

13.280

0

20.346

6.867

13.479

56.339

57.184

58.042

58.913

59.797

60.694

61.604

62.528

63.466

64.649

65.619

66.603

67.602

68.616

69.645

70.690

71.750

72.826

38.925

39.703

40.497

41.307

42.133

42.976

43.836

5.923.463

0

44.713

99.282 101.168 103.090 105.049 107.045 109.079 111.152 113.264 115.416

20.651

6.970

13.681
387.559

64.418

45.607

73.918

2054

0

0
0

0

0

7.075

13.886

0

0

7.181

14.094

0

0

7.289

14.305

0

0

7.398

14.520

0

0

7.509

14.738

0

0

7.622

14.959

0

0

7.736

15.183

0

7.852

15.411

0

0
0

0
23.263

2062

0

0

0
22.919

2061

0

0

0
22.581

2060

0

0

0
22.247

2059

0

0

0
21.918

2058

0

0

0
21.594

2057

0

0

0
21.275

2056

0

0

0
20.961

2055

0

0

0 5.923.463

333.653 339.245 344.932 350.717 356.601 362.585 368.672 374.862 381.157
38.162

2053

0

0

0
20.046

2052

0

0

0
19.750

2051

0

0

0
19.458

2050

0

0

0
19.170

2049

0

0

0
18.886

2048

0

0

0
18.607

2047

0

0

0
18.332

2046

0

0

0
18.062

2045

0

0

0 5.923.463

282.623 287.348 292.153 297.040 302.009 307.064 312.203 317.431 322.747
31.307

2043

0

0

0
17.273

2042

0

0

0
17.018

2041

0

0

0
16.766

2040

0

0

0
16.518

2039

0

0

0
16.274

2038

0

0

0
16.034

2037

0

0

0
15.797

2036

0

0

0
15.563

2035

0

0

0 5.923.463

237.365 243.496 247.557 251.686 255.886 260.157 264.500 268.916 273.408
25.683

2033

0

0

0
14.884

2032

0

0

0
14.664

2031

0

0

0
14.447

2030

0

0

0
14.234

2029

0

0

0
14.024

2028

0

0

0
13.817

2027

0

0

0
13.613

2026

0

0

0
13.412

2025

0

0

0

0

0

0
0

0
23.612

7.970

15.642

0

0
23.967

8.090

15.877

394.071 400.693 407.428 414.278 421.246 428.333 435.542 442.874 450.331 457.916
65.384

66.365

67.360

68.370

69.396

70.437

71.494

72.566

73.654

74.759

75.027

76.152

77.294

78.453

79.630

80.824

82.036

83.267

84.516

85.784

46.519

47.449

48.398

49.366

50.353

51.360

52.387

53.435

54.504

55.594

117.609 119.844 122.121 124.441 126.805 129.214 131.669 134.171 136.720 139.318 141.965

55.850

56.688

57.538

58.401

59.277

60.166

61.068

61.984

62.914

63.858

64.816

65.788

66.775

67.777

68.794

69.826

70.873

71.936

73.015

74.110

75.222

76.350

77.495

78.657

79.837

81.035

82.251

83.485

84.737

86.008

87.298

88.607

89.936

91.285

92.654

94.044

95.455

96.887

98.340

99.815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.396.863 12.213.551
11.212.170
1.184.693
0

1.759

0

7.474.780

4.738.771
0

0
0

482.122
6.268.903

0

0

4.738.771

0

17.770.390
311.896

0

2024

1.697

5.923.463

(estimat 13 mc/zi)

(suprafață parc obținută prin proiect/mp)

2.270.059

33.000

forța de muncă (întreținere spații verzi, curățenie etc)
mentenanță anuală beton dezactivattratare/sigilare anuală - primăvara
alte cheltuieli

EFECT (beneficiu)

0

3.030.852

salubritate (întreținere spații verzi, curățenie etc)

COSTURI TOTALE

13.482.434

56.012.270

anual 1,5% din investiție

(Pi estimată = 70,5 kW și Pc = 49,35 kW)

245.638

36.525.101

10

anual 1% din investiție

727.760

2023

7.243.289

0

4.025.452

10

40

0

2.604.846

forța de muncă (întreținere spații verzi, curățenie etc)
mentenanță anuală beton dezactivattratare/sigilare anuală - primăvara
alte cheltuieli

CUD

1.184.693

1.551.225

salubritate (întreținere spații verzi, curățenie etc)

EFECT (beneficiu)

0

2022

10.864.933

482.122

(estimat 9,67 mc/zi)

COSTURI TOTALE

17.770.390

2021

12.049.626 11.982.059

17.770.390

anual 1,5% din investiție

(Pi estimată = 70,5 kW și Pc = 49,35 kW)

18.108.222
5.923.463

10

anual 1% din investiție

24.031.685

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0

0
0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0

13.557

4.672
8.885

0

0

0
0

13.760

4.742
9.018

0

0

0
0

13.966

4.813
9.153

0

0

0
0

14.175

4.885
9.290

0

0

0
0

14.387

4.958
9.429

0

0

0
0

14.602

5.032
9.570

0

0

0
0

14.821

5.107
9.714

0

0

0
0

15.044

5.184
9.860

0

0

0

15.270

5.262

10.008

41.833

42.460

43.097

43.743

44.399

45.065

45.741

46.427

47.123

48.000

48.720

49.451

50.193

50.946

51.710

52.486

53.273

54.072

66.000
72.500

35.235

69.432
73.588

35.940

70.751
74.692

36.659

72.095
75.812

37.392

73.465
76.949

38.140

74.861
78.103

38.903

76.283
79.275

39.681

77.732
80.464

5.923.463

0

0 5.923.463

262.876 269.434 273.930 278.501 283.150 287.878 292.687 297.576 302.549
34.544

0

40.475

79.209
81.671

15.499

5.341

10.158
307.606

47.830
41.284

54.883
80.714
82.896

0

0

0

0
15.731

5.421

10.310

0

0

0

0
15.967

5.502

10.465

0

0

0

0
16.207

5.585

10.622

0

0

0

0
16.450

5.669

10.781

0

0

0

0
16.697

5.754

10.943

0

0

0

0
16.947

5.840

11.107

0

0

0

0
17.202

5.928

11.274

0

0

0

0
17.460

6.017

11.443

0

0

0

17.722

6.107

11.615

48.547

49.275

50.014

50.764

51.525

52.298

53.082

53.878

54.686

55.706

56.542

57.390

58.251

59.125

60.012

60.912

61.826

62.753

82.248
84.139

42.952

83.811
85.401

43.811

85.403
86.682

44.687

87.026
87.982

45.581

88.679
89.302

46.493

90.364
90.642

47.423

92.081
92.002

48.371

93.831
93.382

5.923.463

0

0 5.923.463

312.749 317.980 323.299 328.709 334.211 339.808 345.499 351.287 357.173
42.110

0

49.338

95.614
94.783

17.988

6.199

11.789
363.160

55.506
50.325

63.694
97.431
96.205

0
0

0

0
18.258

6.292

11.966

0
0

0

0
18.531

6.386

12.145

0
0

0

0
18.809

6.482

12.327

0
0

0

0
19.091

6.579

12.512

0
0

0

0
19.378

6.678

12.700

0
0

0

0
19.669

6.778

12.891

0
0

0

0
19.964

6.880

13.084

0
0

0

0
20.263

6.983

13.280

0
0

0

20.567

7.088

13.479

56.339

57.184

58.042

58.913

59.797

60.694

61.604

62.528

63.466

64.649

65.619

66.603

67.602

68.616

69.645

70.690

71.750

72.826

52.358

53.405

54.473

55.562

56.673

57.806

58.962

5.923.463

0

0 5.923.463

369.248 375.441 381.739 388.145 394.660 401.286 408.025 414.879 421.850
51.331

0

60.141

20.875

7.194

13.681
428.940

64.418
61.344

73.918

0
0

0

0
21.188

7.302

13.886

0
0

0

0
21.506

7.412

14.094

0
0

0

0
21.828

7.523

14.305

0
0

0

0
22.156

7.636

14.520

0
0

0

0
22.489

7.751

14.738

0
0

0

0
22.826

7.867

14.959

0
0

0

0
23.168

7.985

15.183

0
0

0

0
23.516

8.105

15.411

0
0

0

0
23.869

8.227

15.642

0
0

0

0
24.227

8.350

15.877

436.152 443.486 450.944 458.530 466.248 474.097 482.081 490.201 498.460 506.861
65.384

66.365

67.360

68.370

69.396

70.437

71.494

72.566

73.654

74.759

75.027

76.152

77.294

78.453

79.630

80.824

82.036

83.267

84.516

85.784

62.571

63.822

65.098

66.400

67.728

69.083

70.465

71.874

73.311

74.777

99.282 101.168 103.090 105.049 107.045 109.079 111.152 113.264 115.416

117.609 119.844 122.121 124.441 126.805 129.214 131.669 134.171 136.720 139.318 141.965

97.648

111.652 113.327 115.027 116.752 118.503 120.281 122.085 123.916 125.775 127.662 129.577

99.113 100.600 102.109 103.641 105.196 106.774 108.376 110.002

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării investiției:
AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII - TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN CLUJ-NAPOCA

In prețuri constante, la cursul INFOREURO=
Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1.

2.
CAPITOLUL

1

lei / euro din data de NOI 2020

4,8751

Valoare (fără TVA)

TVA

lei
euro
lei
3.
4.
5.
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Valoare (inclusiv TVA)
euro
6.

lei
7.

euro
8.

1.1
1.2

Obţinerea terenului
Amenajarea terenului

0
83.678

0
17.164

551.361
524.089

113.097
107.503

1.3
1.4

Amenajări pentru protecţia mediului si aducere la starea initiala
2.571.784
527.535
488.639
Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților
475.421
97.520
90.330
4.038.976
TOTAL CAPITOL 1
828.491
662.647
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
53.626
11.000
10.189

100.232
18.529
135.925

3.060.423
565.751
4.701.623

627.766
116.049
964.416

2.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.6
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
3.8.1
3.8.1.1

113.097
90.339

53.626
11.000
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
Studii
206.967
42.454
Studii de teren
70.541
14.470
Raport privind impactul asupra mediului
0
0
Alte studii specifice
136.426
27.984
Documentații-suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri
şi autorizaţii
0
0
Expertizare tehnică
0
0
TOTAL CAPITOL

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

551.361
440.411

2

Cetificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
Proiectare
Temă de proiectare
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de
intervenții și deviz general
Documentațiile necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor /
autorizațiilor
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de
execuție
Proiect tehnic și detalii de execuție
Organizarea procedurilor de achiziție
Consultanță

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.4

6.1
6.2

Constructii si instalatii
Montaj utilaje tehnologice
Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari
Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Organizarea de şantier
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de șantier
Cheltuieli conexe organizării şantierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

63.815

13.090

2.090

63.815

13.090

39.324
13.403
0
25.921

8.066
2.749
0
5.317

246.291
83.944
0
162.347

50.520
17.219
0
33.301

0
0

0
0

0
0

0
0

0
894.545
0
0

0
183.493
0
0

0
169.964
0
0

0
34.864
0
0

0
1.064.509
0
0

0
218.356
0
0

134.000

27.487

25.460

5.222

159.460

32.709

90.541

18.572

17.203

3.529

107.744

22.101

36.216
633.788
0
201.082
181.082
20.000
134.764
54.325
36.216

7.429
130.005
0
41.247
37.144
4.102
27.643
11.143
7.429

6.881
120.420
0
38.206
34.406
3.800
25.605
10.322
6.881

1.411
24.701
0
7.837
7.057
779
5.252
2.117
1.411

43.098
754.207
0
239.288
215.488
23.800
160.369
64.646
43.098

8.840
154.706
0
49.084
44.202
4.882
32.896
13.261
8.840

3.441
15.283
273.098

706
3.135
56.019

21.549
95.723
1.710.457

4.420
19.635
350.856

2.938.297
0
0
0
1.215.045
0
4.153.342

2.721.654
0
0
0
1.125.458
0
3.847.112

558.276
0
0
0
230.858
0
789.135

17.046.147
0
0
0
7.048.922
0
24.095.068

3.496.574
0
0
0
1.445.903
0
4.942.477

54.714
49.740
4.974
24.144
0

50.680
46.072
4.607
0
0

10.396
9.451
945
0
0

317.415
288.559
28.856
117.703
0

65.109
59.190
5.919
24.144
0

18.572

0

0

90.541

18.572

0
0

18.108
0

3.714
0

0
52.687
706
63.789

9.054
1.608.724
21.549
2.065.392

1.857
329.988
4.420
423.661

0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
1.046.957,25 32.636.355,16
705.741,85 21.548.783,78

0,00
0,00
0,00
6.694.499,63
4.420.172,67

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
Auditul financiar
Asistență tehnică
Asistență tehnică din partea proiectantului
pe perioada de execuție a lucrărilor
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de
3.8.1.2 control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC
18.108
3.714
80.439
16.500
3.8.2 Dirigenție de șantier
1.437.359
TOTAL CAPITOL 3
294.837
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

2.090

10.189

14.324.493
0
0
0
5.923.463
0
20.247.957
Alte cheltuieli
266.735
242.487
24.249
117.703
0
90.541

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,
3.714
0
urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
18.108
Cotă aferentă Casei Sociale a Cosntructorilor - CSC
0
0
0
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire /
1.857
0
desființare
9.054
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
1.351.869
277.301
256.855
Cheltuieli pentru informare și publicitate
18.108
3.714
3.441
TOTAL CAPITOL 5
359.873
310.975
1.754.416
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
Pregătirea personalului de exploatare
0,00
0
0
Probe tehnologice
0,00
0
0
TOTAL CAPITOL 6
0,00
0,00
0,00
TOTAL GENERAL
27.532.333,89 5.647.542,39 5.104.021,27
Din care C + M
18.108.221,66 3.714.430,81 3.440.562,12
Data:

31-Mar-21

Întocmit,

Beneficiar / Investitor,

SC PRODECO ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE SRL
ing. Rareș Oargă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nr crt

Activitatea 1

BENEFICIAR:
PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA

AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII - TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN CLUJ-NAPOCA

Denumire activitate

2020
2021
2022
2023
2024
2025
1234567891111234567891111234567891111234567891111 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1
012
012
012
012
0 1 2
0 1 2

Servicii de proiectare in pregatirea proiectului

Subactivitatea 1.1

Elaborarea Studiului de Fezabilitate si
documentelor suport

Subactivitatea 1.2

Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic

Subactivitatea 1.3

Elaborarea Proiectului tehnic

Subactivitatea 1.4

Asistenta tehnica a proiectantului
implementarii proiectului.

Activitatea 2

Lucrari de constructii

Subactivitatea 2.1

Achizitia lucrarilor de constructii

Subactivitatea 2.2

Executia lucrarilor

Subactivitatea 2.3

Perioada de notificare a defectelor

Activitatea 3
Subactivitatea 3.1
Subactivitatea 3.2
Activitatea 4
Subactivitatea 4.1
Subactivitatea 4.2
Activitatea 5

pe perioada

Servicii de consultanta in managementul executiei
proiectului, informare si publicitate
Achizitia
serviciilor
de
consultanta
in
managementul executiei
Managementul
de
proiect
pentru
obiectivul
de
investiții
Servicii de asistenta tehnica -supervizare santier
si dirigentie de santier
Achizitia de servicii de dirigentie de santier
Servicii de asistenta tehnica - dirigentie de
santier
Auditul proiectului

Subactivitatea 5.1

Achizitia de servicii de audit

Subactivitatea 5.2

Servicii privind auditul proiectului

Cap. 4.1.2 - Lucrări de drumuri, poduri, sistematizări, rezistență și
amenajări de mal

Cap. 4.1.2.1 - lucrări de rezistență

Valoare fără
TVA
lei

Platforme suport construcții (chioșc - 25 mp, toaletă - 10
mp, filigorie - 40 mp)
Fundații mobilier urban
Fundații corpuri iluminat

47.686,50
175.593,60
72.540,00

Fundații parapeți/balustrade

158.466,00

Scări, gradene Calvaria, structuri de sprijin speciale

560.550,00

TOTAL

Cap. 4.1.2.2 - lucrări de amenajare a canalului și renaturare
Calvaria

1.014.836,10
Valoare fără
TVA
lei

Terasamente în albie (recalibrare locală talveg și
restabilire profil logitudinal)

23.520,00

Rampe acces albie (umplutură, balastare și înlăturare)

10.800,00

Batardou (lucrări temporare pentru realizare consolidări)

61.250,00

Prism anrocamente/alte consolidări
Prag/cădere anrocamente (geotextil, anrocamente fundare,
anrocamente prag/cădere)

277.340,00

Prag/cădere beton+anrocamente (liniștire Calvaria)
Igienizări albii
TOTAL

Cap. 4.1.2.3 - lucrări de drumuri, poduri și sistematizări

97.640,00
23.640,00
6.480,00
500.670
Valoare fără
TVA

Tronson 1

lei
1.772.031,00

Tronson 2

1.598.391,00

Tronson 3

316.120,00

Tronson 4

619.445,00

Tronson 5

1.081.455,00

Tronson 6

1.749.900,00

Tronson 7

1.132.980,00

Tronson 8

1.356.050,00

Tronson 9+10

551.955,00

Pasarelă

141.395,00

TOTAL

10.319.722

Cap. 4.1.3 - Instalații sanitare (apă-canal)

Preț unitar

UM

lei
Rețea de alimentare cu apă (Ø20-110) - include terasament, construcții,
materiale, pozare, cămine, vane, accesorii, hidranți
Sistem de irigație (include terasament, conducte, aspersoare/duze,
automatizare, filtrare, pompare, fitinguri, accesorii)
Rețea de canalizare menajeră și rețea de ape pluviale (Ø63-110-160-200) include terasament, construcții, cămine, accesorii

231,13
7,47
440,68

Cantitate

Valoare
fără TVA

-

lei

m

1.150,00 265.800,56

mp

3.172,00

m

23.702,77

430,00 189.490,84
478.994

Cap. 4.1.4 - Instalații electrice și de curenți slabi

Preț unitar

UM

lei
Cabluri de alimentare (include terasament, construcții, pozare, materiale,
cămine, accesorii)

93,15

m

Cantitate

Valoare
fără TVA

-

lei

5.583,00 520.079,49

TEG (complet echipat: disjunctoare, protecții, releu, descărcătoare,
contactoare, puncte aprindere complet dotate)

31.152,57

buc

1,00

31.152,57

TES (complet echipat: disjunctoare, protecții, releu, descărcătoare,
contactoare)

4.092,93

buc

1,00

4.092,93

48.497,30

buc

1,00

48.497,30

800,00

32.434,50

Împământare (platbandă, țăruși, piese de legătură, accesorii)
Curenți slabi (distribuitori, tub, fibră, cabluri, cămine, accesorii)

40,54

m

636.257

ATECH
ZI DE L'APPENTIERE
CS 80741
MAZIERES EN MAUGES
49307 CHOLET CEDEX
Phone. : 02 41 58 57 13
Fax : 02 41 58 26 72
www.atech-sas.com

the : 10.12.2018
Case followed by
Your contact : Sarah DEROUET
Phone. : +33 (0)2 41 63 74 82
Fax : +33 (0)2 41 58 26 72
Email : sarahderouet@atechsas.com
Commercial : Sarah DEROUET
Email : sarahderouet@atechsas.com

STUDIO PRACTICA
Equilaz 5, 1° Ext. Izq
28010 MADRID
Espagne
To the attention of : Mr Jose MAYORAL

Customer information
Object : CLUJ NAPOCA
Phone. : 00 34 67 15 87 47 8
Email : info@studiopractica.com

QUOTATION n°DEV019759-1
Market reference : CLUJ NAPOCA
Project reference:
SDER  CLUJ NAPOCA
Dear,
Following your request, please kindly find our best offer:
Product / Service

55 034,20 €

Total Ex V.A.T:
Total included V.A.T :

55 034,20 €
55 034,20 €

The estimated time of order receipt to production is set to leave out the order from the factory.All express delivery
requested by you will be subject to an additional invoice.

The validity of this offer is 90 calendar days.
Best regards
Commercial department
In an agreement case, we would appreciate to return a copy of this document as well as any annexes (ready for press) duly initialed
and signed by the authorized person. By this quote agreement, you acknowledge having read our terms and conditions and / or work
accompanying this price offer and accept.

Date :
Place :
Signatory :
Handwritten comment "order agreement" :

Signature

Stamp

1

Headquarter : ATECH  ZI DE L'APPENTIERE 49280 MAZIERES EN MAUGES
Société par Action Simplifiée / SIREN 339 707 143 / EPA 2511Z
EU VAT nb FR59339707143

ATECH
ZI DE L'APPENTIERE
CS 80741
MAZIERES EN MAUGES
49307 CHOLET CEDEX
Phone. : 02 41 58 57 13
Fax : 02 41 58 26 72
www.atech-sas.com

the : 10.12.2018
Case followed by
Your contact : Sarah DEROUET
Phone. : +33 (0)2 41 63 74 82
Fax : +33 (0)2 41 58 26 72
Email : sarahderouet@atechsas.com

STUDIO PRACTICA
Equilaz 5, 1° Ext. Izq
28010 MADRID
Espagne

Commercial : Sarah DEROUET
Email : sarahderouet@atechsas.com

To the attention of : Mr Jose MAYORAL

Customer information
Object : CLUJ NAPOCA
Phone. : 00 34 67 15 87 47 8
Email : info@studiopractica.com

QUOTATION n°DEV019759-1
Line

Descriptive

CT

Qty

Net price

Amount

Total

3 786,00
Pce

4,60

17 415,60

17 415,60

Grouping 10
10 10 : BORDE 1
10 10 10

Item: 0200476
Metal Edge H 120mm th.2mm in
galzanized steel with dismontable
splice bar
without anchoring stake.
With TRCC screws
each edge is L3000mm

Soustotal BORDE 1 = 17 415,60 €
10 20 : BORDE 2
10 20 10

Item: 0200476
Metal Edge H 120mm th.2mm in
galzanized steel with dismontable
splice bar
without anchoring stake.
With TRCC screws
each edge is L3000mm

2 841,00
Pce

4,60

13 068,60

13 068,60

Soustotal BORDE 2 = 13 068,60 €
10 30 : BORDE 3
10 30 10

Item: 0200476
Metal Edge H 300mm th.2mm in
galzanized steel with dismontable
splice bar
without anchoring stake.
With TRCC screws
each edge is L3000mm

798,00
Pce

11,50

9 177,00

9 177,00

10 30 20

Item: 0200476
Metal Edge CORNER for straight edge

796,00
Pce

15,00

11 940,00

11 940,00

2

Headquarter : ATECH  ZI DE L'APPENTIERE 49280 MAZIERES EN MAUGES
Société par Action Simplifiée / SIREN 339 707 143 / EPA 2511Z
EU VAT nb FR59339707143

ATECH
ZI DE L'APPENTIERE
CS 80741
MAZIERES EN MAUGES
49307 CHOLET CEDEX
Phone. : 02 41 58 57 13
Fax : 02 41 58 26 72
www.atech-sas.com

QUOTATION n°DEV019759-1
Line

Descriptive
in galvanized steel with dismontable
splice bar
without anchoring stake.
With TRCC screws

CT

Qty

Net price

Amount

Total

Soustotal BORDE 3 = 21 117,00 €
10 40 : BORDE 4
10 40 10

Item: 0200476
Metal Edge H 300mm th.2mm in
galzanized steel with dismontable
splice bar
without anchoring stake.
With TRCC screws
each edge is L3000mm

42,00
Pce

11,50

483,00

483,00

Subtotal BORDE 4 = 483,00 €
Subtotal 10 = 52 084,20 €

Product / Service
Freight cost

52 084,20
2 950,00

Total Ex V.A.T:
Total included V.A.T :

55 034,20 €
55 034,20 €

Estimated production time:
The estimated time of order receipt to production is set to leave out the order from the factory.
Terms of delivery :
(Any express delivery requested by you will be charged).

3

Headquarter : ATECH  ZI DE L'APPENTIERE 49280 MAZIERES EN MAUGES
Société par Action Simplifiée / SIREN 339 707 143 / EPA 2511Z
EU VAT nb FR59339707143

ATECH
ZI DE L'APPENTIERE
CS 80741
MAZIERES EN MAUGES
49307 CHOLET CEDEX
Phone. : 02 41 58 57 13
Fax : 02 41 58 26 72
www.atech-sas.com

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALES
Terms & Conditions available on our catalog and website www.signauxgirod.fr

Item 1  General Provisions :
The terms and conditions set forth herebelow are deemed to be entirely accepted by the buyer. The seller shall not accept any contrary clause which is not expressly stipulated in its written
order confirmation.

Item 2  Orders :
The orders placed by our customers and the engagements by our agents or our representatives shall only be final upon our confirmation.

Item 3  Delivery obligation
The seller is released from its duty to deliver due to unforeseeable circumstances or a force majeure event. The quantity ready to be delivered at the time of the event must be accepted by the
customer.

Item 4  Transport :
Goods are transported at the risk of the customer regardless of the type of transport or the terms of settlement of the transport costs, carriage paid or carriage forward.

Item 5  Claims
In order to be valid, any claim for damaged or missing goods must be made, as the case may be, either to the carrier or to the seller at the latest within 48 hours following the date of delivery of
the goods to their destination. No return of goods may be accepted unless expressly authorised by the seller.

Item 6  Payment :
Unless otherwise stipulated, payments are due upon receipt of the invoice. In the event of nonpayment on the due date, interest shall automatically be due without formal notice, at the rate of
2% per each late month. The nonpayment of a single invoice shall immediately render any outstanding amounts immediately payable and shall authorise the seller to cease delivery of goods,
in spite of the existence of any current contract. We reserve the right, in the event of the deterioration of the buyer’s credit, to request any
additional guarantees in view of the proper fulfilment of the buyer’s undertakings. Any refusal to comply with such a request shall entitle us to cancel all or part of the sale.

Item 7  Retention of ownership :
Our sales are concluded subject to the suspensory condition of full payment of the price in principal, interest and incidental costs. Until the price is paid, the seller remains the owner of the
goods. However, risks are transferred to the buyer upon delivery.

Item 8  Jurisdiction :
Any litigation and disagreements which may arise shall be brought before the courts of Angers to which jurisdiction is hereby expressly granted, to the exclusion of all other courts, even where
there are several defendants.
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Headquarter : ATECH  ZI DE L'APPENTIERE 49280 MAZIERES EN MAUGES
Société par Action Simplifiée / SIREN 339 707 143 / EPA 2511Z
EU VAT nb FR59339707143

telefax:
0264.207.555
nr.pag
către:
Planwerk srl
data:

26 aprilie 2021
1/6
în atenţia:
Tiberiu Ciolacu
de la:
Ing. Andras Vernes
cod
fax:
email:

andras.vernes@energobit.com
1773.01

subiect:

Canalul Morii

telefon:
0264.207.571

Stimate domnule Ciolacu,
Vă mulţumim pentru interesul manifestat faţă de produsele pe care firma noastră le
comercializează.
Nr.
crt.

1

Cod

Producator

Denumire Produs

Cantitate

Pret
Unitar

Pret
Total

Simes

CONCRETE BOLLARD H 450mm
C.8105W MODULES LED 3000K 230V
1153lm CRI 90 MacAdam step 3

71

608.52
€

43,205.06
€

www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca
str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11 Parcul Industrial Tetarom I
tel.: 40 264 207 500
fax: 40 264 207 555
e-mail: lux@energobit.com

RC: J12/1456/1996
CIF: RO8728760
capital social: 45.700 RON

1/6

telefax:
0264.207.555
nr.pag
către:
Planwerk srl
data:

26 aprilie 2021
2/6
în atenţia:
Tiberiu Ciolacu
de la:
Ing. Andras Vernes
cod
fax:
email:

andras.vernes@energobit.com
1773.01

subiect:

Canalul Morii

telefon:
0264.207.571

2

3

4

2

Simes

CONCRETE BOLLARD H 450mm
C.8106W MODULES LED 3000K 230V
2306lm CRI 90 MacAdam step 3

20

696.10
€

13,921.96
€

Simes

GHOST HORIZONTAL
C.8022W
MODULES LED 3000K 230V 880lm
CRI 80 MacAdam step 3

14

215.58
€

3,018.09 €

Simes

PLANO STAINLESS-STEEL
S.5784W5 MODULES LED 3000K
230V 710lm 7.5W CRI 90 MacAdam
step 3

33

339.40
€

11,200.13
€
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Planwerk srl
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26 aprilie 2021
3/6
în atenţia:
Tiberiu Ciolacu
de la:
Ing. Andras Vernes
cod
fax:
email:

andras.vernes@energobit.com
1773.01

subiect:

Canalul Morii

telefon:
0264.207.571

5

Simes

PARK SINGLE POLE H=3500mm
S.7100W20 MODULES LED 3000K
230V 5520lm CRI 80

66

1,292.6
5€

85,314.77
€

6

Simes

PARK DOUBLE POLE H=3500mm
S.7110W40 MODULES LED 3000K
230V 11040lm CRI 80

22

1,701.8
3€

37,440.22
€

Alternative

www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca
str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11 Parcul Industrial Tetarom I
tel.: 40 264 207 500
fax: 40 264 207 555
e-mail: lux@energobit.com

RC: J12/1456/1996
CIF: RO8728760
capital social: 45.700 RON
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în atenţia:
Tiberiu Ciolacu
de la:
Ing. Andras Vernes
cod
fax:
email:

andras.vernes@energobit.com
1773.01

subiect:

Canalul Morii

telefon:
0264.207.571

Simes

AVENUE CYCLE LANE/PEDESTRIAN
12led
S.3095N12 MODULES LED 4000K
230V 2100lm CRI 70 MacAdam step 3

1

848.70
€

848.70 €

7.1

Simes

Accesoriu/STALP
S.2814CYLINDRICAL POLE H 4,5m Ø
102 mm TO BE BURIED for AVENUE
cycle lane/pedestrian lighting

1

520.21
€

520.21 €

7.2

Simes

Accesoriu /Baza stalp
S.2809
POLE BASE COVER

1

170.07
€

170.07 €

7
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Planwerk srl
data:

26 aprilie 2021
5/6
în atenţia:
Tiberiu Ciolacu
de la:
Ing. Andras Vernes
cod
fax:
email:

andras.vernes@energobit.com
1773.01

subiect:

Canalul Morii

telefon:
0264.207.571
NOTĂ:
Am prezentat o varianta alternativa si pentru iluminatul arborilor si pentru iluminatul aleilor.
Pentru arbori avem optici adecvate pentru tipul de coroana a pomilor (unghi de deschidere
diferit)
In cazul stalpilor pentru prima varianta-echipat cu aparat tip Park- avem doar versiunea standard
de 3,5m prindere in flansa
Pentru versiunea Avenue exista o versiune constructiva de salp de 5m (din care 0.5m incastrat in
pamant) si un accesoriu de acoperire la iesire din pamant al stalpului.
In cazul versiunii cu Avenue, montarea aparatelor se va putea realiza la orice inaltime.
Momentan Avenue exista doar pe versiunea de 4000K, dar credem ca se poate realiza cu rice
temperatura de culoare.Oferta a fost realizata pe versiunea de 3000K.
Preţurile sunt în euro şi nu conţin T.V.A şi se înţelege franco depozit furnizor.
Plata în lei la livrare la cursul de zi al B.N.R.
Prețurile nu includ timbru verde 1.00 lei/buc.
Valabilitatea ofertei: 120 de zile.

www.energobit.com
RO 400221 Cluj-Napoca
str. Tăietura Turcului nr. 47 / 11 Parcul Industrial Tetarom I
tel.: 40 264 207 500
fax: 40 264 207 555
e-mail: lux@energobit.com

RC: J12/1456/1996
CIF: RO8728760
capital social: 45.700 RON
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telefax:
0264.207.555
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Planwerk srl
data:

26 aprilie 2021
6/6
în atenţia:
Tiberiu Ciolacu
de la:
Ing. Andras Vernes
cod
fax:
email:

andras.vernes@energobit.com
1773.01

subiect:

Canalul Morii

telefon:
0264.207.571
Livrarea și garanția produselor vor fi stipulate în contractul agreat de comun acord.
În speranţa unei bune colaborări vă rugăm să primiţi cele mai distinse salutări.
Cu stimă,
Ing. Andras Vernes
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Quote QU-014911
Quote Date:

17/12/2018

Requested By:

José Mayoral Moratilla

Project:

Somes River

Lead Time:

4-6 weeks

Code

Invoice Address:
Studio Practica
Eguilaz 5, 1º Ext. Izq
28010 Madrid
Madrid Spain
United Kingdom

Delivery Address:
José Mayoral Moratilla
Eguilaz 5, 1º Ext. Izq
28010 Madrid
Madrid Spain
United Kingdom

T: +34 671 58 74 78

T: +34 671 58 74
78

Item Description

NONSTOCK Zone 1

Quantity

Sales Price

Disc %

Unit Cost

1

£

.00

0.0

£

.00

Total
£

.00

101022

AluExcel 100mm flexible edging, mill finish, 2.5m

3,305

£

46.31

20.0

£

37.05

£ 122450.2

101020

AluExcel 75mm flexible edging, mill finish, 2.5m

883

£

37.62

20.0

£

30.10

£ 26578.30

11

£

69.50

20.0

£

55.60

£

611.60

22

£

46.31

20.0

£

37.05

£

815.10

NONSTOCK AluExcel Circle, 100mm high x 1200mm diameter
101022

AluExcel 100mm flexible edging, mill finish, 2.5m, for
above 11 x circles above

102028

AluExcel large connector, pack of 50

85

£

19.31

20.0

£

15.45

£

1313.25

102032

ExcelEdge Steel Spiral Spike, 250mm, Bright, Pack of
approx. 100

211

£

50.21

20.0

£

40.17

£

8475.87

£

.00

NONSTOCK Zone 2

1

£

.00

0.0

£

.00

1,264

£

15.99

20.0

£

12.79

£ 16166.56

Borderline steel edging 5 x 150mm, Weathering steel,
2 length

253

£

45.86

20.0

£

36.69

£

9282.57

101022

AluExcel 100mm flexible edging, mill finish, 2.5m

23

£

46.31

20.0

£

37.05

£

852.15

102028

AluExcel large connector, pack of 50

1

£

19.31

20.0

£

15.45

£

15.45

102032

ExcelEdge Steel Spiral Spike, 250mm, Bright, Pack of
approx. 100

2

£

50.21

20.0

£

40.17

£

80.34

NONSTOCK Plateau

1

£

.00

0.0

£

.00

£

.00

101022

AluExcel 100mm flexible edging, mill finish, 2.5m

77

£

46.31

20.0

£

37.05

£

2852.85

102028

AluExcel large connector, pack of 50

2

£

19.31

20.0

£

15.45

£

30.90

102032

ExcelEdge Steel Spiral Spike, 250mm, Bright, Pack of
approx. 100

4

£

50.21

20.0

£

40.17

£

160.68

131017

Borderline steel edging, 3 x 100mm, 2m length
Galvanised.

131013
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Quote QU-014911
Quote Date:

17/12/2018

Requested By:

José Mayoral Moratilla

Project:

Somes River

Lead Time:

4-6 weeks

Code

Invoice Address:
Studio Practica
Eguilaz 5, 1º Ext. Izq
28010 Madrid
Madrid Spain
United Kingdom

Delivery Address:
José Mayoral Moratilla
Eguilaz 5, 1º Ext. Izq
28010 Madrid
Madrid Spain
United Kingdom

T: +34 671 58 74 78

T: +34 671 58 74
78

Quantity

Item Description

Sales Price

Disc %

Unit Cost

Total

How To Order
To order, please phone or email us:
T:
01580 830688
E:
sales@kinleysystems.com

To secure these rates please reference the
quotation number when placing your order.
Quotation valid for 60 days from date of offer.

Delivery Charges - Unless otherwise stated, quoted delivery price assumes standard
delivery between 8am and 5pm Monday to Friday. Special requirements such as morning,
timed or FORS accreditation will incur additional charges which may be significantly higher.
We would be grateful if you could confirm delivery requirements in advance so as to
calculate full and true charges to be applied.
Returns - Please refer to our terms and condtions for full details

Delivery Cost

£

.00

Sub Total

£

189685.87

VAT

£

37937.17

Due Total

£

227623.04
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Terms and Conditions
1.
GENERAL
1.1
In these Conditions:
1.1.1
the following expressions shall have the following meanings:
“Buyer” The individual or Seller or other party from whom an Order to Supply Goods and/or provide Services is received by the Seller.
“Contract” a contract for the Supply of Goods and/or provision of services by the Seller to the Buyer whether made verbally or in Writing.
“Date of Delivery” the date on which delivery of the Goods or Services takes place pursuant to Condition 6.
“Goods” the goods, articles or items which the Seller is to supply under the Contract
“Order” an order placed by the Buyer for the Supply of Goods and/ or provision of Services whether verbally or in Writing.
“Seller” Kinley Systems Limited or the handling division, subsidiary or holding Seller or associate of the Seller as notified to the Buyer in writing.
“Writing” includes facsimile transmission, electronic mail and other comparable means of communication.
2.
ORDERS, ACKNOWLEDGEMENTS, CONDITIONS AND VARIATIONS
2.1
Notwithstanding that the Seller may have given a detailed quotation or estimate either verbally or in Writing, no Order shall be binding on the Seller unless and until it has been acknowledged in
Writing by the Seller.
2.2
These Conditions are incorporated in the Contract and contain the entire obligations between the Seller and the Buyer. In the case of any inconsistency between any letter or quotation
incorporating or referring to these Conditions and any Order, letter or form on contact sent by the Buyer to the Seller, whatever may be their respective dates, the provisions of these
Conditions shall prevail.
2.3
These Conditions apply to all the Seller’s sales and any variation of these Conditions and any representations about the goods and the Services shall have no effect unless expressly agreed in
Writing by the Seller.
3.
DESCRIPTION
3.1
The description of the Goods and/or Services shall be set out in the Seller’s quotation.
3.2
Any figures, statements, descriptions, illustrations, photographs, drawings, weights or any other matters contained in the Seller’s catalogues, pamphlets, price lists or advertising literature are
not guaranteed to be accurate and are intended merely to represent a general picture of the Seller’s products and services and shall not form port of the Contract nor be regarded as a warranty
or representation relating to the Goods.
3.3
If the Buyer wishes to order the goods in accordance with a particular grade or specification this should be stated in the Buyer’s order and any accompanying drawings, but in any event the
Seller reserves the right at any time without notice to the Buyer to change or modify the particulars of any specifications of any goods or materials used In their manufacture.
4.
DESIGNS, BUYER’S PROPERTY AND INTELLECTUAL PROPERTY
4.1
No right of ownership or interest in the Seller’s patents, registered designs, trademarks, copyrights or any other intellectual property owned by the Seller shall pass in any way to the Buyer in
relation to the Goods or Services provided under these Conditions.
4.2
Where Goods are made or supplied to the Buyer’s own specification, pattern or design or where standard goods of the Seller are altered in accordance to the Buyer’s instructions:
4.2.1
the Buyer warrants and undertakes full responsibility not only for the suitability and fitness of the specification, pattern or design but also that such specification, pattern or design does not
infringe any patent, trademark, registered design, copyright or any other proprietary right of any third party and the Buyer shall indemnify and keep the Seller indemnified in full against any loss,
damage or expense whatsoever (including costs) which the Seller may incur in or arising from the performance of the Contract by reason of any infringement of any such patent, trade mark,
registered design, copyright or any other proprietary right and the Buyer acknowledges that the Seller shall be under no liability of any description to the Buyer if the Goods prove to be
unsuitable for whatever reason for application or use.
4.3
To the extent that the Seller has agreed in writing to make patterns especially for the Buyer the some shall become the property of the Buyer when paid in full. Any replacements or and
alteration or repairs to any Buyer’s patterns or equipment shall be paid for by the Buyer.
4.4
The Seller shall have no responsibility for any loss of or damage to any patterns, equipment or other items of the Buyer’s property whilst on the Seller’s premises arising from inadequate storage
or any unauthorised, injurious act or default by any employee of the Seller or otherwise and the Buyer must arrange its own insurance at all times for such equipment.
4.5
The Seller shall have a general lien on the entire Buyer’s property in the Seller’s possession for all sums due at any time from the Buyer and shall be entitled to retain possession of, use, sell or
dispose of such property as agent for and of the expense of the Buyer and apply the proceeds in and towards the payment of such sums on 28 days’ notice in writing to the Buyer. On
accounting to the Buyer for any balance remaining after payment of any sums due to the Seller and the costs of sale or disposal, the Seller shall be discharged of any liability whatsoever in
respect of
the customer’s property.
5.
QUOTATIONS AND PRICE
5.1
The Seller’s quotations shall be valid for 60 days from the date of quotation and are provisional in so far as they are subject to alteration by reference to any changes in the price of raw
materials, any item to be acquired by the Seller from a third party rates of wages, other costs of production and any other circumstances beyond the Seller’s control taking place between the
date of the quotation and the Buyer’s placing of any Order in respect thereof.
5.2
The Seller shall be entitled to adjust the Contract price of the Goods and/or Services whether before or after the making of the Contract in the event of any variation in the cost to the Seller of
supplying the some or any part thereof caused by:
5.2.1
any increase in the cost of materials or services required by the Seller for the completion of the Contract or,
5.2.1
any increase in wages or production and manufacturing costs or other overheads or any other reason whatsoever beyond the control of the Seller including (but without prejudice to the
generality of the foregoing) fluctuations in exchange rates between monetary currencies, the action of any government or any other authority or any labour problems.
5.3
Unless otherwise stated, the price set out in the Seller’s quotation shall be exclusive of any value added tax, insurance, packaging, cost of carriage to the contracted place of delivery cost of offloading and installation of the Goods (which for the avoidance of doubt shall be at the Buyer’s sole risk and expense).
5.4
Samples submitted to the Buyer will be payable by the Buyer unless returned to the Seller, carriage paid, within 1 month from the date of dispatch. In instances where the Seller is working from
a new pattern, an altered pattern, or a pattern fresh to the Seller’s works, the Seller may submit sample castings for approval before manufacturing the majority of the Order which will only be
commenced on receipt of such approval in writing.
6.
DELIVERY
6.1
Delivery of Goods shall be deemed to be effected by the Seller, where Goods are delivered by the Seller, when the same arrive prior to unloading at the Buyer’s premises or at premises
nominated by the Buyer or at the nearest accessible road point to such premises, where Goods are delivered by an independent carrier, at the time of loading onto the carrier’s vehicle, where
goods are collected by or on behalf of the Buyer by its servants or agents, when the same ore collected or in the case of Services shall be deemed to be delivered to the time of completion by
the Seller of the Services .
6.2
Whilst the Seller will make every reasonable effort to complete the Contract by the date or dates specified for delivery of Goods and/or provision of Services such date or dates shall only
constitute the times by which the Seller expects to effect such delivery and if no time is agreed delivery end/or provision will be within a reasonable time but the time for performance of the
Contract by the Seller shall not be of the essence of the Contract the Seller’s failure to so deliver and/or provide by the due date or dates should not constitute a breach of Contract and the
Seller shall not in any circumstances be responsible for any direct or consequential loss or damage of any kind whatsoever resulting from such breach.
6.3
Neither of the parties shall be responsible to the other for any delay in performance or non-performance due to any causes beyond the reasonable control of the parties, but the affected party
shall promptly upon the occurrence of any such cause so inform the other party in Writing, stating that such cause has delayed or prevented its performance under the Contract and thereafter
such party shall take all action within its power to comply with the terms of the Contract as fully and promptly as possible.
7.
QUANTITIES AND INSTALMENTS
7.1
Where Goods are delivered and/or Services are provided by installments each installment shall be deemed to be sold under a separate Contract and the party in default in respect of any
installment shall be liable accordingly, but no default in respect of any one installment shall affect due performance of the Contract as regards other installments.
7.2
If Goods and/or Services are to be delivered in installments the Seller shall be entitled to invoice each installment as and when delivery and/or provision is made and payment for all delivered
and/or Services provided by installments shall be due notwithstanding non-delivery and/or non-provision of other installments or other default by the Seller. Failure by the Buyer to make
payment by the due date for any one installment for whatever reason shall entitle the Seller to suspend deliveries of the Goods and/ or provision of Services under the Contract but without
prejudice to any to her right the Buyer may have under any of the other provision of these Conditions.
8.
SUSPENSION AND CANCELLATION
8.1
If the Buyer requires cancellation of the Contract this will only be accepted at the sole discretion of the Seller and unless otherwise agreed in Writing only upon condition that any costs, charges
or expenses (both direct and consequential) incurred by the Seller up to the dole of cancellation end the value of all loss or damage (both direct and consequential) incurred by the Seller by
reason of such cancellation will be reimbursed by the Buyer to the Seller forthwith. Acceptance by the Seller of any cancellation by the Buyer will only be binding upon the Seller if this is made in
writing.
8.2
The Seller shall suspend the performance of the Contract on receipt of a request in Writing from the Buyer but shall only do so for o period not exceeding 28 days and the Buyer shall reimburse
the Seller for all storage charges and other additional costs the Seller incurs thereby and such costs shall be added to and form part of the price for the Goods. If such suspension shall continue
for a period of more than 28 days then the Seller may terminate the Contract and the rights and liabilities of the parties shall be the same as if the Contract had been cancelled in accordance
with the provisions of Condition 8.1.
9.
TERMS OF PAYMENT
9.1
PAYMENT OF THE PRICE OF THE GOODS AND/OR SERVICES IS DUE 30 DAYS FROM THE DATE ON WHICH THE GOODS AND/OR SERVICES WERE DELIVERED OR DEEMED TO
BE DELIVERED AND THE TIME FOR PAYMENT SHALL BE OF THE ESSENCE.
9.2
No payments shall be deemed to have been received until the Seller hos received cleared funds. All payments payable to the Seller under the Contract shall become due immediately on
termination of this Contract despite any other provisions.
9.3
The Buyer shall not be entitled to withhold payment of any amount due to the Seller by reason of any disputed claim by the Buyer in connection with the Contract nor shall the Buyer be entitled
to set off against any amount payable under the Contract lo the Seller any amount which is not then due and payable by 1he Seller or for which the Seller disputes liability.
9.4
If the Buyer fails to pay the Seller any sum due pursuant to the Contract the Buyer will be liable to pay interest to the Seller on such sum from the due date for payment at the monthly rate of 6%
above the base lending rate of Lloyds Bank Plc accruing on a daily basis until payment is made, whether before or after any judgment.
10.
INSTALLATION AND/OR PROVISION OF SERVICES
10.1
When the Contract provides for actual installation by the Seller and/or provision of Services, the Seller will supply all necessary personnel and tools for the installation of the Goods and/or the
provision of Services according to the details specified in its quotation.
10.2
Where installation services or Services ore to be provided under Condition 10.1. unless otherwise agreed the Buyer will be responsible for:
10.2.1
all necessary preparation of the site including all work to buildings, foundations, supporting structures and fixing points.
10.2.2
the proper unloading, safe-keeping and insurance of the goods from the time of delivery.
10.2.3
the provision of scaffolding, lifting and any other equipment (excluding tools) and all services required to install or operate the Goods or provide the Services.
10.2.4
any work whether preparatory to installation or provision of the Services or in the installation or provision itself not specifically included in the Seller’s quotation and
10.2.5
giving the Seller access to and possession of the site at such time and in such state as may enable it to complete the installation or provision of the Services within any agreed time limit.
10.3
If the Buyer falls to provide all or any of the items referred to in Condition 10.2 when the Seller reasonably requires them or to its reasonable satisfaction, then having given the Buyer a
reasonable opportunity to remedy such failure the Seller may at its discretion and as its sale option arrange for the provision of such item or items as ii may require and such expenses as may
be incurred in providing such item or items shall be payable by the Buyer on demand.
10.4
The Buyer warrants:
10.4.1
that where the Goods are to be installed and/or the Services are to be performed or at the premises of any third party it has full and proper authority for the Seller to enter the premises of that
third party to install the goods and/or perform the Services and undertakes with the Seller to inform it forthwith in the event of any suspension or termination of that authority.
10.4.2
that it has taken all reasonable precautions to procure that all areas on which the Seller is performing the Services ore safe and without risk to health.
10.4.3
that it has made such enquiries as are reasonable to ensure that all areas on which the Seller is performing the Services are free from latent defects and agrees to fully indemnify the Seller
against all and any claims which arise from any subsequent discovery of a latent defect on such area.
11.
ADDITION GOODS/SERVICES
11.1
Where the Buyer requires Goods and/or Services to be provided in addition to those set out in the Contract as a part of the Contract, the Buyer shall place on order in Writing therefore and upon
acceptance in Writing by the Seller of such Order the provision of these Conditions shall apply lo those additional Goods and/or Services.
12.
WARRANTY
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12.1
The Seller shall make good by replacement or, at its option repair any failure (fair wear and tear excepted) in the Goods and/or services which under conditions of proper use and maintenance,
results from defects in the Seller’s manufacture, design, materials or workmanship and which appears not later than 12 months after the Date of Delivery or after the date on which the provision
of the Services is completed.
12.2
Notwithstanding the provisions of Condition 12.1, in the case of a claim falling within Condition 12.1. the Seller reserves the right at its sole discretion to credit the Buyer in full the prices paid by

be incurred in providing such item or items shall be payable by the Buyer on demand.
The Buyer warrants:
that where the Goods are to be installed and/or the Services are to be performed or at the premises of any third party it has full and proper authority for the Seller to enter the premises of that
third party to install the goods and/or perform the Services and undertakes with the Seller to inform it forthwith in the event of any suspension or termination of that authority.
10.4.2
that it has taken all reasonable precautions to procure that all areas on which the Seller is performing the Services ore safe and without risk to health.
10.4.3
that it has made such enquiries as are reasonable to ensure that all areas on which the Seller is performing the Services are free from latent defects and agrees to fully indemnify the Seller
against all and any claims which arise from any subsequent discovery of a latent defect on such area.
11.
ADDITION GOODS/SERVICES
11.1
Where the Buyer requires Goods and/or Services to be provided in addition to those set out in the Contract as a part of the Contract, the Buyer shall place on order in Writing therefore and upon
acceptance in Writing by the Seller of such Order the provision of these Conditions shall apply lo those additional Goods and/or Services.
12.
WARRANTY
12.1
The Seller shall make good by replacement or, at its option repair any failure (fair wear and tear excepted) in the Goods and/or services which under conditions of proper use and maintenance,
results from defects in the Seller’s manufacture, design, materials or workmanship and which appears not later than 12 months after the Date of Delivery or after the date on which the provision
of the Services is completed.
12.2
Notwithstanding the provisions of Condition 12.1, in the case of a claim falling within Condition 12.1. the Seller reserves the right at its sole discretion to credit the Buyer in full the prices paid by
the Buyer to the Seller .
12.3
The Seller’s liability under this Condition shall automatically cease if:
12.3.1
the Buyer shall not have paid for all Goods supplied and/or Services provided under any Contract by the due date or is otherwise in breach of this or any contract made with the Seller:
12.3.2
The Seller or its servants or agents are denied full and free right of access to the allegedly defective Goods and/ or Services or the Buyer has not properly maintained the Goods:
12.3.3
the defect or failure is caused by willful damage, dirt, neglect, mis-use. accident or abnormal working conditions or continued use after a defect has become apparent or
12.3.4
the defect or failure is caused by wear and tear or
12.3.5
the Buyer has failed to notify the Seller in Writing of any defect or suspected defect within 30 days of the same coming to the knowledge of the Buyer.
12.3.6
if such defect or failure arises as a result of any inaccurate or incomplete information or details supplied by the Buyer or in any defect or inaccuracy in any patterns, equipment or other property
of the Buyer.
12.4
THE WARRANTY SETOUT IN CONDITION 12.1 SHALL BE IN LIEU OF ANY WARRANTIES, CONDITIONS OR UNDERTAKINGS WHETHER EXPRESS OR IMPLIED BY STATUTE,
COMMON LAW OR OTHERWISE HOWSOEVER WHICH WARRANTIES, CONDITIONS AND UNDERTAKINGS ARE HEREBY EXPRESSLY EXCLUDED, EXCEPT THAT SUCH
EXCLUSIONS Will NOT APPLY TO:
12.4.1
WHEN THE BUYER DEALS AS A CONSUMER (AS DEFINED IN SECTION 12 UNFAIR CONTRACT TERMS ACT 1977), ANY IMPLIED TERM RELATING TO THE CONFORMITY OF THE
GOODS WITH THEIR DESCRIPTION OR SAMPLE OR AS TO THEIR QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
12.5
THE SELLER’S RESPONSIBILITY IS LIMITED TO THE TERMS OF THE FOREGOING PROVISIONS OF THIS CONDITION AND (EXCEPT IN RESPECT OF DEATH OR PERSONAL INJURY
RESULTING FROM THE NEGLIGENCE OF THE SELLER, ITS SERVANTS OR AGENTS) THE SELLER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CLAIM FOR DIRECT OR INDIRECT
CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL LOSS, INJURY OR DAMAGE WHATSOEVER (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFIT) MAOE BY THE BUYER OR ANY THIRD PARTY
AGA
INST THE SELLER ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH ANY DEFECT IN THE GOODS AND/OR SERVICES WHETHER OR NOT SUCH DEFECT IS DIRECTLY OR
INDIRECTLY WHOLLY
OR IN PART CAUSED BYTHE ACT, OMISSION, DEFAULT OR NEGLIGENCE OF THE SELLER ITS SERVANTS OR AGENTS AND WHETHER OR NOT SUCH
DEFECT AMOUNTS TO A BREACH
OF A FUNDAMENTAL TERM OR A PRIMARY OBLIGATION OF THE CONTRACT OR A FUNDAMENTAL BREACH THEREOF
13.
GOODS AND MATERIALS MANUFACTURED BY THIRD PARTIES
13.1
Where the Goods which are subject of the Contract are not manufactured by the Seller and are delivered direct to the Buyer or collected by or on behalf of the Buyer from the manufacturer or
other third party, the Seller shall not be liable for any loss or damage to such Goods whatsoever or whensoever occurring.
14.
TITLE TO GOODS
14.1
Until payment in full of all monies due and owing by the Buyer to the Seller on any account whatsoever hos been received full legal and beneficial ownership of the Goods shall be retained by
the Seller notwithstanding that the risk in the same shall pass to the Buyer at the time of delivery.
14.2
Until payment in full of all monies due and owing by the Buyer to the Seller on any account whatsoever has been made the Buyer shall hold the Goods supplied in a fiduciary capacity and as
bailee of the Seller and shall at all times take proper core of the some and will not obliterate any identifying mark on the Goods or their packaging and will keep the Goods separate from any
other goods and in such manner that they may be clearly identified as belonging to the Seller.
14.3
Subject to Conditions 14.4 and 14.5 the Buyer shall be at liberty to sell the Goods supplied in trust to pay to the Seller such sums to which it is entitled under the provisions of the Contract
provided that the sums due to the Seller shall be kept separate from any monies of the Buyer and/ or any third party. Notwithstanding the provisions of this Condition 14.3., the Buyer may retain
from the proceeds of such sale any sum in excess of the sum or sums to which the Seller is entitled under the contract or any other Contract between the Seller and the Buyer.
14.4
The Seller may at any time revoke the Buyer’s conditional power of sale contained in Condition 14.3 by giving 24 hours’ prior notice in the event of the Buyer being in default for longer than 14
days in the payment of such sum whatsoever due to the Seller from the Buyer (whether in respect of the Goods and/or Services which are the subject of the Contract of in respect of any other
Contract between the Seller and the Buyer) or if the Seller has bona fide doubts as to the solvency of the Buyer.
14.5
The Buyer’s conditional power of sale contained in Condition 14.3 shall automatically cease if:
14.5.1
a receiver or administrative receiver is appointed over the whole or any part of the assets or the undertaking of the Buyer or a winding up order is made against the Buyer or the Buyer goes into
voluntary liquidation (except solely for the purpose of reconstruction or amalgamation) or calls a meeting or makes any arrangement with its creditors or becomes subject to an administration
order or commits any act of bankruptcy or
14.5.2
the Buyer pledges or in any way charges by way of security for indebtedness the whole or any part of the Goods.
14.6
Should the Contract require the installation of the Goods at or in the premises of any third party, the Buyer shall notify the third party before installation begins of the terms of this Condition 14
and obtain the acknowledgement in Writing of the third party {sending a copy thereof to the Seller) that the third party has noted the terms of this Condition 14 and concedes the rights of the
Seller under it as if the Contract was made by the third party directly with the Seller.
14.7
The Seller will have the right to maintain an action against the Buyer for the price of the Goods notwithstanding that property in the Goods has not passed.
15.
RISK AND INSURANCE
15.1
The risk in the Goods and Services shall pass to the Buyer at the time of delivery as provided for in Condition 6.
15.2
Notwithstanding the reservation of title contained in Condition 14, the Buyer shall insure the Goods and/or any products made wholly or partly therefrom and/or on areas on which the Services
are being rendered for the full amount of the price payable under the Contract with an insurance office of repute from the time of delivery of the Goods until the date title in the Goods passes to
the Buyer pursuant to Condition 14.1 or practical completion of the Services has taken place and procure that the interest of the Seller as the owner of the goods and/or performer of the
Services is noted on the policy of such insurance and produce such policy to the Seller for inspection on demand
16
HEALTH AND SAFETY AT WORK (ETC.) ACT 1974
16.1.1
The attention of the Buyer is drawn to the provisions of section 6 Health and Safety at Work (Etc.) Act 1974. The Seller will make available upon request information on the design, construction
and installation of its products to ensure that, as far as is reasonably practicable, they are safe and without risk to health. It is the responsibility of the buyer to take such steps as are necessary
to ensure that such information relevant to the Goods which is appropriate is made available to its servants, agents or any person to whom the Buyer supplies them and to any other person to
whom the Buyer reasonably considers any such information should be given.
17
FORCE MAJURE
17.1
The Seller reserves the right to defer the date of delivery or to cancel the Contract or reduce the volume of the Goods ordered by the Buyer (without liability to the Buyer) if it is prevented from or
delayed in the carrying on of its business due to circumstances beyond the reasonable control of the Seller including, without limitation, acts of God, governmental actions, war or national
emergency, riot, civil commotion, fire, explosion, floods, epidemic, radioactivity, lock-outs, strikes or other labour disputes, provided that, if the event in question continues for a continuous period
in excess of 60 days, the Buyer shell be entitled to give notice in writing to the Seller to terminate the Contract.
18
GENERAL
18.1
If at any time any one or more of the provisions, or part thereof, these Conditions becomes or is invalid, illegal or unenforceable in any respect under any law or is held by a court to be invalid,
illegal or unenforceable, the validity and enforceability of the remaining provisions hereof shall not in any way be affected or impaired thereby.
18.2
These Conditions and each and every Contract made pursuant to them shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of England and the Seller and the Buyer
hereby agree to submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Courts.
18.3
Any notice required or permitted to be given by either party of the other under these Conditions shall be in Writing addressed to that other party or its registered office or principal place of
business or such other address as may at the relevant time have been notified pursuant to this provision to the party giving the notice.
18.4
No waiver by the Seller or any breech of any provision of the Contract by the Buyer shall be considered as o waiver of any subsequent breach of the same or any other provision end the Seller
shall not be prejudiced by any forbearance or indulgence granted by it to the Buyer.

10.4
10.4.1
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Richter Spielgeräte GmbH - Simsseestr. 29 - D-83112 Frasdorf

Quote

Planwerk S.R.L.
Strada Georges Clemenceau 3
400021 Cluj-Napoca
Rumänien
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Quote No.:
Document Date:
Customer No.:
Contact:

Your Reference:
Your Contact:

30.03.2020 by email
Benjamin Kohl

Project:
B0026425

Cluj-Napoca, Romania - Playground near Water

AN249305
02.04.20
83230
Karin Rüger (EX -22)

Dear Mr. Kohl,
Thank you very much for your enquiry. Please find attached our quotation for the requested equipment.
Please note that Climbing Forest deliveries are always split in two parts.
Part 1 consists of the trunks and some of the standard rope and net elements.
Part 2 consists of the remaining rope elements which have to be produced in individual lengths after the trunks are installed.
We ask for your understanding that in these exceptional times we can no longer guarantee fixed
delivery dates and that possibly delivery delays may occur.
We also ask you to note that if you call up play equipment from us, you absolutely have to ensure that it can
be accepted upon delivery.
The prices are in EURO, without taxes and customs fees, ex works Frasdorf/Germany.
The prices are valid 90 das from date of quotation.

Kind regards
Richter Spielgeräte GmbH

Richter Spielgeräte GmbH
Simsseestr. 29
83112 Frasdorf
GERMANY
Tel.: +49 (0) 80 52/1 79 8-0
Fax: +49 (0) 80 52/41 80
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Bankverbindungen:
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
BIC: BYLADEM1ROS
IBAN: DE79 7115 0000 0000 1788 14
Deutsche Bank
BIC: DEUTDEMM
IBAN: DE47 7007 0010 0832 0574 00

Geschäftsführer:
Julian Richter jun.

Registergericht: Traunstein HRB 1438
Steuernummer: 156/136/40123
USt.-IdNr.: DE 131194315
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Cluj-Napoca, Romania - Playground near Water

Item No.

Qty. Description
Playground 1:
------------------1 Archimedes Screw, open,
special length
- according to drawing 31.03.2020 C. Schmehr - length approx. 2.00m, rim 14cm, thick
axle, inclination 45°
- flange for attachment on concrete
foundation on site
- protection disc
- support frame with flanges for attachment
on concrete foundation on site, pipe
d=76mm, height 1.45m
- run-out plate
- finish ball
- turning ring d=60cm

5.20800

Unit Price

Total

8.488,00

8.488,00

5.12053

*

1 Solid Water Channel, l = 1.50 m
with steel feet
Wasserrinne massiv, l = 1,50 m
mit Stahlfüßen

1.023,00

1.023,00

5.10403

*

1 Channel with shutter, l = 1.45 m
with steel feet
Rinne mit Klappe
l = 1,45 m, mit Stahlfüßen

928,00

928,00

Carried forward
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Carried forward
Item No.

Qty. Description

10.439,00

Unit Price

Total

933,00

933,00

5.10303

*

1 Channel with two-way seal, l=1.45 m
with steel feet
Rinne mit Zweiwegeverschluss
l = 1,45 m, mit Stahlfüßen

5.10103

*

2 Reservoir, made of larch with steel
feet, basin depth 46 cm
Vorratsbehälter mit Stahlfüßen
Bauhöhe 46 cm

1.666,00

3.332,00

5.15810

1 Mill Wheel, diameter 80 cm
made of larch
Mühlrad aus Holz, d = 80 cm

2.504,00

2.504,00

5.20800

1 Archimedes Screw, open,
special length
- according to drawing 31.03.2020 C. Schmehr- length approx. 3.50m, rim 14cm, thick
axle, inclination 45°
- flange for attachment on conrete,
foundation on site
- protection disc
- support frame with flanges for attachment
on concrete foundation on site, pipe
d=76mm, height 0.77m
- run-out plate
- non-return device
- hand wheel, d=60cm

14.068,00

14.068,00

Carried forward
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Carried forward
Item No.

Qty. Description

31.276,00

Unit Price

Total

5.13500

1 See-saw Flooder, l = 1.50 m
stainless steel
Wippfluter, l = 1,5 m

3.243,00

3.243,00

5.13000

4 Water Flooder, l = 1.50 m
stainless steel
Wasserfluter aus V2A, l = 1,5 m
2 Water Tray with ball shutter
l = 1.50m, stainless steel
Wasserbecken mit Kugelverschluß
aus V2A, l = 1,50 m

1.685,00

6.740,00

2.921,00

5.842,00

5.14400

1 Water Tray with seal, l = 1.50 m
stainless steel
Wasserbecken mit Stauklappe
aus V2A, l = 1,50 m

2.760,00

2.760,00

5.41030

1 Flow Table made of stainless steel
pointed on one end,
with 6 obstacles made of rubber
Strömungstisch aus Edelstahl,
einseitig spitz zulaufend, mit
6 Hindernissen
1 Small Bucket Wheel for foundation
on site, diameter 40 cm,
stainless steel
Kleines Schaufelrad aus V2A,
d = 40 cm, für Ortbetonfundament

8.958,00

8.958,00

2.438,00

2.438,00

5.14200

5.15910

Carried forward
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Carried forward
Item No.

Qty. Description

5.15820

61.257,00

Unit Price

Total

1 Mill Wheel, diameter 65 cm,
stainless steel
Mühlrad aus V2A, d = 65 cm

1.968,00

1.968,00

4.07500

*

1 Sand Ship made of larch
Sandspielschiff aus Lärche

7.680,00

7.680,00

5.00025

*

1 Caterpillar - Type 04
consisting of:
1 head with horns
1 element: turntable, 2-way channel, shovels
1 tail
Raupe - Variante 04
bestehend aus:
1 Kopf mit Fühler
1 Element: Drehteller, Zweiwegerinne und
Schaufeln
1 Schwanz

5.379,00

5.379,00

4.24240

*

1 Duck Family with pre-cast
foundations, rope rainbow-coloured
Entenfamilie mit Fertigfundamenten
Standardseilfarbe regenbogen

2.923,00

2.923,00

Carried forward
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Carried forward
Item No.

Qty. Description

2.14700

*

6.27300

*

6.32500

7.26000

Playground 2:
----------------------1 Hut Combination 47
all elements with steel feet
Hüttenkombination 47
alle Elemente mit Stahlfüßen

1 Wobble Dish
incl. pre-cast foundation
Wackelwanne mit Fundament

1 Small Wheelchair Carousel
Kleines Rollstuhlfahrerkarussell

*

1 Rotating Disc, d = 2.30 m
floor made of larch
Rotationsscheibe, d = 2,30 m
Belag in Lärche

Unit Price

Total

14.388,00

14.388,00

3.060,00

3.060,00

10.996,00

10.996,00

9.924,00

9.924,00

Carried forward
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Carried forward
Item No.

Qty. Description

6.14500

1 Cradle Nest
posts made of impregnated spruce
Nestwiege

6.14520

*

6.11700

*

6.11620

Alternative:
1 Cradle Nest special,
larch with steel feet,
crossbeam of galvanised steel
Nestwiege spezial
aus Lärche mit Stahlfüßen,
Querbaum aus Stahl

Unit Price

Total

3.189,00

3.189,00

3.756,00

Tel.: +49 (0) 80 52/1 79 8-0
Fax: +49 (0) 80 52/41 80

A

1 Small See-saw
Wippchen

1.485,00

1.485,00

1 Twin See-saw, shock absorbing
tyres have to be installed on site
by customer, beams made of larch,
support posts made of robinia
by customer, beams made of larch,
support posts made of robinia
Zwillingswippe
Reifen im Boden zur Stoßdämpfung
empfehlenswert

4.416,00

4.416,00

Carried forward
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Carried forward
Item No.
10.80002

Qty. Description

*

1 Climbing Forest
General remarks:
All trunks are made of oak with
patented Permadur impregnation.
Depending on the play elements, we
use a specific type of rope, that
are Corocord ropes and Hercules
ropes with diameters of 16-21mm.
The polyamide braid is fused onto
the steel-wire centre inductively.
Rope colour red.
All elevations are measured from
upper edge of surfacing.
Safety inspection not included.

126.665,00

Unit Price

Total

23.455,00

23.455,00

Elements:
6 Trunks
Walk Rope with Hand Rope
Parallel Rope
Horizontal Triangular Net
Knot Rope
Spiderweb 3.00 x 5.00m
6 Safety chains with red hose sleeve
Kletterwald-Ausführungsbeispiel II, rot
Allgemeine Hinweise:
Alle Stämme sind aus Eiche und
haben eine patentierte PermadurImprägnierung. Je nach Spielelement
wird von uns ein spezifischer Seiltyp eingeplant. Dabei handelt es
sich um Corocord-Seile und HerkuCarried forward
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Carried forward
Item No.

Qty. Description

150.120,00

Unit Price

Total

8.209,00

8.209,00

743,00

3.715,00

les-Seile mit Durchmessern von
16-21mm, die induktiv vergütet
sind, Seilfarbe rot;
Alle Höhenangaben ab OK Gelände.
Baumhäuser müssen bauseits
entladen werden!
TÜV-Prüfung bauseits.
Elemente:
6 Kletterstämme,
l= 3-5m über Spielebene, d ca. 35cm,
Laufseil mit Handseil
Parallelseil
waagr. Kletternetz, dreieckig
Knotentau
Spinnennetz
6 Sicherungsketten mit roten Schlauch

5.00001

*

1 Sand Snake, made of larch
developed length approx. 11m
Sandschlange aus Lärche
Abwicklung ca. 11m

4.24150

*

5 Swinging Horse
Schwingpferd

Carried forward
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Carried forward
Item No.

Qty. Description

4.24005

Unit Price

Optionally:
5 Pre-cast foundation for Swinging
Horse
Fundament für Schwingpferd

4.24160

*

162.044,00

238,00

1 Small Tractor
Kleiner Traktor

1.889,00

Total EUR

Delivery Terms:

Ex works

Payment Terms:

Payment in advance with 4% reduction

Delivery Time:

Approx. 8 - 10 weeks at the moment
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A

1.889,00

163.933,00

All products marked with * are PEFC™ certified (70 % PEFC certified, 08.260.713).
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Price List
Urban Elements 2017

Price List

May 2017

Dear friends,
We are pleased to present you our 2017 price
list, which comes into force on June 12th 2017.
We hope you find it quick and easy to use.
All of the new catalogue entries, including
new products, materials, sizes and finishes,
are highlighted in the contents page to make
them easier to find.
Please visit santacole.com for all technical
details. An image gallery with high-resolution
photos of the products in our catalogue can
also be found on our website.
Santa & Cole reserves the right to change the
prices in this price list without prior notice.
Santa & Cole’s team is available for any
queries you may have.
You can phone us on +34 938 619 100
or write to us at info@santacole.com
We thank you for your kind cooperation, and
we remain at your disposal.
Barcelona, May 2017

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com
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Index
Urban Furniture
7

Benches

7 108 bench without backrest 0,48m
108 bench with backrest 0,48m
108 bench without backrest 1,5m
108 bench with backrest 1,5m
8 Bancal bench 1 unit without backrest
Bancal bench 1 unit with backrest
Bancal bench 2 units 1 backrest
9 Bancal bench 3 units with 2 inverted backrests
Bancal bench 3 units with 3 backrests
10 Bilateral bench 1 unit with backrest and armrests 0,60 m.
Bilateral bench 1 unit without backrest
Bilateral bench 1 unit with backrest and armrests
Bilateral bench 2 units without backrest
11 Bilateral bench 2 units with backrests and armrests
Bilateral bench 2 units with 1 backrest and armrests
Bilateral bench 3 units with backrests and armrests
Bilateral bench 3 units with 2 inverted backrests
in the extremes and armrests
12 Boston bench 0,60m
Boston bench 1,50m
Boston bench 2,50m
13 Comunitario bench 3,00m without backrest
Comunitario bench 3,00m with backrest
Comunitario bench 4,00m without backrest
Comunitario bench 4,00m with backrest
14 Harpo aluminio bench 0,60m
Harpo aluminio bench 1,75m
Harpo aluminio bench 3,00m
15 Harpo aluminio banquette 0,60m
Harpo aluminio banquette 1,75m
Harpo aluminio banquette 3,00m
16 Harpo bench 0,60m with wide slat (9 x 3cm)
Harpo bench 0,60m with narrow slat (3,5 x 3,5cm)
Harpo bench 1,75m with wide slat (9 x 3cm)
Harpo bench 1,75m with narrow slat (3,5 x 3,5cm)
Harpo bench 3,00m with wide slat (9 x 3cm)
17 Harpo banquette 0,60m with wide slat (9 x 3cm)
Harpo banquette 0,60m with narrow slat (3,5 x 3,5cm)
Harpo banquette 1,75m with wide slat (9 x 3cm)
Harpo banquette 1,75m with narrow slat (3,5 x 3,5cm)
Harpo banquette 3,00m with wide slat (9 x 3 cm)
18 Harpo Longue Chair 0,60m with wide slat (9 x 2cm)

New Product

19 Marina bench 0,60 m
Marina bench 1,75 m
Marina bench 3,00 m
20 Moon bench 1,80m without backrest
Moon bench 1,80m with backrest
Moon bench 3,00m without backrest
Moon bench 3,00m with backrest
21 NeoRomántico Clásico bench 0,60m
NeoRomántico Clásico bench 1,75m
NeoRomántico Clásico bench 3,00m
22 NeoRomántico Liviano bench 0,60m
NeoRomántico Liviano bench 1,75m
NeoRomántico Liviano bench 3,00m
23 NeoRomántico Liviano banquette 0,60m
NeoRomántico Liviano banquette 1,75m
NeoRomántico Liviano banquette 3,00m
24 NeoRomántico Liviano bench 100 % aluminium 0,60m
NeoRomántico Liviano bench 100 % aluminium 1,75m
NeoRomántico Liviano bench 100 % aluminium 3,00m
NeoRomántico Liviano bench 100 % aluminium 4,50m
NeoRomántico Liviano bench 100 % aluminium 6,00m
25 NeoRomántico banquette 100 % Aluminium 0,60m
NeoRomántico banquette 100 % Aluminium 1,75m
NeoRomántico banquette 100 % Aluminium 3,00m
NeoRomántico banquette 100 % Aluminium 4,50m
NeoRomántico banquette 100 % Aluminium 6,00m
26 NeoRomántico Color bench 0,60m New Version
27 NeoRomántico Color bench 1,50m
NeoRomántico Color bench 1,75m New Model
28 NeoRomántico Color bench 3,00m New Version
29 Nu bench 2,46m without backrest
Nu bench 2,46m with short backrest
Nu bench 2,46m with long backrest
30 Nu bench 3,70m without backrest
Nu bench 3,70m with metal backrest
Nu bench 3,70m with backrest
31 Patagónico bench
Trapecio bench
Trapecio UHPC New Product
32

Tables

32 Bancal table

Harpo Chaise Longue 0,60m with wide slat (9 x 2cm)

New Product
18 Havana bench 1,25 m
Havana side table

33 Harpo table 1,75m
Harpo table 3,00m
34 NeoRomántico table 1,75m
NeoRomántico table 3,00m

35

Layout and Limits

35

Handrails

35 Línea handrail 1 unit
Línea handrail 3 units
Línea handrail 1 unit with crossbeam
Línea handrail 3 units with crossbeam
36

Limits

36 Robert limit 1 module
Robert limit 4 modules
37

Markers

37 Finisterre bollard narrow embedded

44 Sammy Bicycle rack
44 Táctil bicycle rack

45

Gardening and Water

45

Planters

45 Plaza planter 0,70m x 0,70m
Plaza planter 0,90m x 0,90m
Plaza planter 1,20m x 1,20m
46 Tram planter 1,00m rectangular
Tram planter 2,00m rectangular
Tram planter Ø0,90m circular

37 Sammy bollard
47
37 Táctil Bollard

Drinking Fountains

47 Atlántida drinking fountain with grating
38

Pavements

47 Caudal fountain

38 Henri Matisse pavement 16m2
38 Paul Klee pavement 16m2

48

Cleaning

39 Piet Mondrian pavement 16m2

48

Litterbins

39 Vassily Kandinsky pavement 16m2

48 Bina litterbin embedded
Bina litterbin surface mounted

40

Tree Grids

40 Henri Matisse tree grid 100x100cm
Henri Matisse tree grid 150x150cm
40 Paul Klee tree grid 100x100cm
Paul Klee tree grid 150x150cm

48 Cylindre Ø27cm litterbin
Cylindre Ø36cm litterbin
49 Fontana litterbin without lid
Fontana litterbin with lid
49 Maya litterbin

41 Piet Mondrian tree grid 100x100cm
Piet Mondrian tree grid 150x150cm
41 Vassily Kandinsky tree grid 100x100cm
Vassily Kandinsky tree grid 150x150cm

42

Bicyclet Racks

49 Rambla wall attachable litterbin
50 Plaza Rambla standing litterbin 42L
Plaza Rambla standing litterbin 66L
Plaza Rambla standing litterbin 82L
Rambla standing litterbin 82L with lid
51 Rodes litterbin

42 Bicilínea bicycle rack 1 unit surface mounted
Bicilínea bicycle rack 3 units surface mounted
Bicilínea bicycle rack 1 unit, embedded
Bicilínea bicycle rack 3 units, embedded
43 Key Bicycle rack
43 Montana bicycle rack 4 supports
Montana bicycle rack 8 supports

51

Ashtrays

51 Humo ashtray

Sales prices without VAT

Urban elements – benches

May 2017

7

108

Enric Batlle, Joan Roig
2007

45

108 bench without backrest 0,48m
C8B11

Acid-etched and waterproofed white cast stone.

345 €

C8B12

Acid-etched and waterproofed grey cast stone.

345 €

C8B13

Acid-etched and waterproofed black cast stone.

345 €

70

48

It is possible to do antifreeze and/or graffiti removal treatment.

85

45 40

108 bench with backrest 0,48m
C8B21

Acid-etched and waterproofed white cast stone.

620 €

C8B22

Acid-etched and waterproofed grey cast stone.

620 €

C8B23

Acid-etched and waterproofed black cast stone.

620 €

85

48

It is possible to do antifreeze and/or graffiti removal treatment.

45

108 bench without backrest 1,5m
C8B31

Acid-etched and waterproofed white cast stone.

760 €

C8B32

Acid-etched and waterproofed grey cast stone.

760 €

C8B33

Acid-etched and waterproofed black cast stone.

760 €

70

150

It is possible to do antifreeze and/or graffiti removal treatment.

85

45 40

108 bench with backrest 1,5m
C8B41

Acid-etched and waterproofed white cast stone.

1.305 €

C8B42

Acid-etched and waterproofed grey cast stone.

1.305 €

C8B43

Acid-etched and waterproofed black cast stone.

1.305 €

85

150

We protect intellectual property

It is possible to do antifreeze and/or graffiti removal treatment.

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

8

May 2017

Urban elements – benches

Bancal

Julià Espinàs, Olga Tarrasó
2000
Bancal bench 1 unit without backrest

203

35

60

203

35

203

35

2 BCB11G + BCB73
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and grey painted structure.

805 €

Optional black painted armrest.

BCB01

45

45

79

45
203

805 €

448
79

2245BCB11 + BCB73
60
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and black painted structure.

51

224

45 €

BCB01G Optional grey painted armrest.

45 €

All the benches are delivered dismantled.

Bancal bench 1 unit with backrest

79

45

79
203

203

35

203

35

2 BCB12G + BCB73 + BCB76
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and grey painted structure.
Optional black painted armrest.

BCB01

651

1.145 €

66
79

2 BCB12 + 448
BCB73 + BCB76 60
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and black painted structure.

60

45

245

203

203

203

35

1.145 €

45 €

BCB01G Optional grey painted armrest.

45 €

All the benches are delivered dismantled.

Bancal bench 2 units 1 backrest

203

203

35

BCB11 + 2 BCB12 651
+ 2 BCB72 + BCB76
66
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and black painted structure.

1.845 €

651

203

203

BCB11G + 2 BCB12G + 2 BCB72 + BCB76
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and grey painted structure.

1.845 €

203

BCB01

203

203

45

45

79

60

79

448

35

Optional black painted armrest.

BCB01G Optional grey painted armrest.

45 €
45 €

All the benches are delivered dismantled.
We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

Urban elements – benches
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Bancal

Julià Espinàs, Olga Tarrasó
2000
Bancal bench 3 units with 2 inverted backrests
2 BCB12 + 2 BCB13 + BCB71 + 2 BCB72 + 2 BCB76
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and black painted structure.

2.885 €

2 BCB12G + 2 BCB13 + BCB71 + 2 BCB72 + 2 BCB76
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and grey painted structure.

2.885 €

BCB01

Optional black painted armrest.

45 €

BCB01G

Optional grey painted armrest.

45 €

All the benches are delivered dismantled.

651

203

35

203

79
203

203

651

66

45

79

60

203

45

448

203

35

Bancal bench 3 units with 3 backrests
4 BCB12 + BCB71 + 2 BCB72 + BCB74 + BCB75 + BCB77
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and black painted structure.

3.115 €

4 BCB12G + BCB71 + 2 BCB72 + BCB74 + BCB75 + BCB77
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and grey painted structure.

3.115 €

BCB01

Optional black painted armrest.

45 €

BCB01G

Optional grey painted armrest.

45 €

All the benches are delivered dismantled.

203

203

79

60

45

79
203

651

66

35

We protect intellectual property

203

203

203

45

651

35

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

203

10

May 2017

Urban elements – benches

Bilateral

Julià Espinàs, Olga Tarrasó
2005
Bilateral bench 1 unit with backrest and armrests 0,60 m
BLB01
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

705 €

50

All the benches are delivered dismantled.

Bilateral bench 1 unit without backrest
2 BLB11P + BLB41
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

690 €

151

All the benches are delivered dismantled.

Bilateral bench 1 unit with backrest and armrests
64

2 BLB11P + 2 BLB21P + BLB51
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

940 €

151

All the benches are delivered dismantled.

Bilateral bench 2 units without backrest
3 BLB11P + 2 BLB41
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

1.280 €

All the benches are delivered dismantled.

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

Urban elements – benches

May 2017
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Bilateral

Julià Espinàs, Olga Tarrasó
2005
Bilateral bench 2 units with backrests and armrests
3 BLB11P + 2 BLB21P + 2 BLB51
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

1.680 €

All the benches are delivered dismantled.

Bilateral bench 2 units with 1 backrest and armrests
3 BLB11P + BLB21P + BLB41 + BLB51
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

1.480 €

All the benches are delivered dismantled.

Bilateral bench 3 units with backrests and armrests
4 BLB11P + 2 BLB21P + 3 BLB51
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

2.420 €

All the benches are delivered dismantled.

Bilateral bench 3 units with 2 inverted backrests
in the extremes and armrests
4 BLB11P + 2 BLB21P + BLB31 + 2 BLB51
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

2.235 €

All the benches are delivered dismantled.

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT
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Urban elements – benches

Boston
Ted Hauri
1982

Boston bench 0,60m
BTB44

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

685 €

Boston bench 1,50m
BTB54

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

845 €

Boston bench 2,50m
BTB64

We protect intellectual property

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

1.350 €

Sales prices without VAT

Urban elements – benches

May 2017
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Comunitario
Diana Cabeza
2002

Comunitario bench 3,00m without backrest
COB41

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

4.350 €

All the benches are delivered dismantled.

Comunitario bench 3,00m with backrest
COB42

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

5.950 €

All the benches are delivered dismantled.

Comunitario bench 4,00m without backrest
COB51

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

5.250 €

All the benches are delivered dismantled.

Comunitario bench 4,00m with backrest
COB52

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

6.585 €

All the benches are delivered dismantled.

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT
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Urban elements – benches

Harpo aluminio

Gonzalo Milá, Miguel Milá
2014
Harpo aluminio bench 0,60m
58

169
175

56

147

56

147

All the benches are delivered300
dismantled.

41

45

56

45

41

169
175

360 €

43

45

43

45

43

54
60

45

78

45

78

54
60

58

Aluminium with painted structure.

HAB11

78

58

147

300

147

41

Harpo aluminio bench 1,75m
58

147

56

147

45

43

41

169
175

45

56

43

1

505 €

All the
benches are delivered dismantled.
300

45

3

78

45

78

45

169
175

58

Aluminium with painted structure.

HAB21

147

300

147

41

Harpo aluminio bench 3,00m
58

147

300

147

Aluminium with painted structure.

790 €

45

45

78

HAB31
56

All the benches are delivered dismantled.

45

43

147

300

147

41

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

54
60

56

Harpo aluminio

Gonzalo Milá, Miguel Milá
2014

169
175

147

56

300

147

45

45

May 2017

45

Urban elements – benches

58
78

78

58

78

58

15

56

Harpo aluminio banquette 0,60m

41

147

41

78

58
45

45

169
175

56

147

All the banquettes are delivered
dismantled.
300

58
78

58

45

41

169
175

225 €

147

56

300

147

45

54
60

43
Aluminium with painted structure.

45

43
HBB11

45

43

56

Harpo aluminio banquette 1,75m
43

41

41

169
175

147

350 €

147

41

All300the banquettes are delivered dismantled.

58

147

56

300

147

45

45

78

58
78

43
Aluminium
with painted structure.
45

HBB21

45

45

43

56

Harpo aluminio banquette 3,00m
HBB31

Aluminium with painted structure.

510 €

45

43

45

43

41

147

300

147

41

We protect intellectual property

All the banquettes are delivered dismantled.

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT
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Urban elements – benches

Harpo

Gonzalo Milá, Miguel Milá
2014
Harpo bench 0,60m with wide slat (9 x 3cm)

54
60

169
175

56

58

58

147

56

54

FSC Pure tropical
oil
300 wood protected with one-coat
60
and painted structure.

45

45

78

45

147

56

HAB14A

360 €

56

360 €

All the benches are delivered dismantled.

41

41
147with narrow
147
Harpo
bench 0,60m
slat 41(3,5 x 3,5cm)

169
175

300

58

58

169
175

56

All the benches are delivered dismantled.

43
45

45

43

41

41

169
175

Harpo bench 1,75m with wide slat (9 x 3cm)

147

56

147

73
175

56

78

78

169
175

56

505 €

300

43
45

43

41

169
175

54

All the benches are delivered dismantled.

45

43

56

82
FSC Pure tropical wood
protected with one-coat
oil
60
and painted structure.

505 €

73

HAB24A
300 82

58

Robinia FSC with one-coat oil and painted structure.

45

78

45

169
175

58

58

HAB22A

45

58

45

54
60

41

360 €

45

78

56

78

54
60

45

45

56

Robinia FSC protected with one-coat oil and painted structure.

HAB12E

78

58

45

54
60

45

43

45

43

45

43

147

147 bench 41
Harpo
1,75m with narrow slat (3,5 x 3,5cm)

300

58

169
175

505 €

56

All the benches are delivered dismantled.

73

82

Robinia FSC protected with one-coat oil and painted structure.

45

78

HAB22E

43
45

43

41

Harpo bench 3,00m with wide slat (9 x 3cm)
58

147

82

56

43

45
147

169

56

FSC Pure tropical82wood
175 protected with one-coat oil
and painted structure.

790 €

78

All the benches are delivered dismantled.

We protect intellectual property

300

56

HAB34A
60

790 €

300

175

147

54

58

Robinia FSC protected with one-coat oil and painted structure.

73

300

73

147

45

45

78

HAB37A

45

58

78

169
175

45

41

41

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

169
175

45

Robinia FSC with one-coat oil and painted structure.

78

58

78

45

78

58

HAB12A

78

58

56

78

45

45

45

225 €

41

147

45

45

225 €

300

45

45

41

147

300

54
60

56

82

45

45
56

73

169
175

56

300

43

Robinia FSC with one-coat oil and painted structure.

HBB22A

350 €

45

45

41

169
175

78

300

Harpo banquette 1,75m with wide slat (9 x 3cm)

175

169
175 58

82

45

78

56

82

56

73

54
60
58

73
43

45

43

78

45

78

45

56

58

78

78

73
175

147

30082

45

45

41

All the banquettes are delivered dismantled.

147

45

147

56

78

45

45

78

169
175

56

225 €

58 FSC protected with58
Robinia
one-coat oil and painted structure.58

HBB12E

147

41

147

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

HBB24A

300

350 €

45

43

45

43

41

147

147

All the 41
banquettes are delivered dismantled.

43
45

45

43

300

41

43

HBB22E

58

58

Robinia FSC with one-coat oil and58painted structure.

350 €

147

All the banquettes are delivered dismantled.
54
60

56

82

56

300

175

82

82
73

73

Harpo banquette 3,00m with wide slat (9 x 3 cm)

175

43

300

HBB37A

Robinia FSC protected with one-coat oil and painted structure.

510 €

HBB34A

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

510 €

45

45

43

169
175

45

78

45

78

45
56

82

73

300

73

56

78

41

169
175
147

45

78

45

58

Harpo banquette 1,75m with narrow slat (3,5 x 3,5cm)

41

169
175

41

147

300

147

41

All the banquettes are delivered dismantled.

45

43

169
175

41

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

56
58
78

78

45

169
175

41
147
147
the banquettes
are delivered
dismantled.

43

58

41

169
175

56

Harpo banquette 0,60m with narrow slat (3,5 x 3,5cm)

169
175

169
175 58

41

54
60

43

43

45

45

78

78

45

78

45
45

41 All

41

54
60

169
175

147

43

43

54
60

56

169
175

FSC Pure300
tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure. 43

HBB14A

169
175

56
58

43

41

169
175

43

56

147

300

54
60

58

17

Robinia FSC protected with one-coat oil and painted structure.

HBB12A

41

56
58

Harpo banquette 0,60m with wide slat (9 x 3cm)
43

41

54
60

58

147

300

45

147

56

43

54
60

147

56
58

169
175

56

78

45

169

Gonzalo
Milá, Miguel Milá
175
58
2014

54
60

45

78

78

Harpo
56

54
60

58

58

May 2017

78

58

45

58

Urban elements – benches

Sales prices without VAT

56

18

May 2017

Urban elements – benches

Harpo Longue Chair / Chaise Longue

New Product

Gonzalo Milá, Miguel Milá
2017

Harpo Longue Chair 0,60m with wide slat (9 x 2cm)
83

54

44

90

60

81

HBT17

Robinia FSC protected with one-coat oil and painted structure.

640 €

HBT14

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

640 €

Harpo Chaise Longue 0,60m with wide slat (9 x 2cm)
151

41

95

60

85

HCL17

Robinia FSC protected with one-coat oil and painted structure.

920 €

HCL14

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

920 €

Havana

Josep Maria Massana,
Josep Maria Tremoleda
1990
Havana bench 1,25 m

125

30

30

Oak veneered plywood with painted structure.

HVB01

Initial attachment system. Optional*

45 €

HVB02

Aligned attachment system. Optional**

60 €

730 €

*Optionally to attach a single bench to the floor use an initial attachment system
(HVB01).
**Optionally to attach more than one bench to the floor, combine an initial attachment
system (HVB01) for the first piece + an aligned attachment system (HVB02) for each
additional piece.

Havana side table
37

44
51,5
44
51,5
71

71

37

30

125

HVB24

41

30

87

41

71

87

71

Compact stratified laminated tabletop.

290 €

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

HVM24

21
42

21
42

We protect intellectual property

Urban elements – benches
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Marina

Josep Maria Massana,
Josep Maria Tremoleda
1994
Marina bench 0,60 m
MAB14

68

169

28

60

28

147
147
All the benches are delivered
dismantled.

175

890 €

40

40

40
54

68
FSC Pure tropical wood protected
with one-coat oil and painted structure.
83

83

83

68

28

300

Marina bench 1,75 m

8

MAB24

1.335 €

40

40

40

169

FSC68Pure tropical wood protected
with one-coat oil and painted structure.

83

83

68

8

28

147

175

147
MAB01

300

28
Accessory
to attach benches back-to-back.

80 €

All the benches are delivered dismantled.

Marina bench 3,00 m

8

8

May 2017

MAB34

FSC Pure tropical wood protected
with one-coat oil and painted structure.

MAB02

Accessory to attach benches back-to-back.

2.045 €

40

40

83

68

147

147

28

300

125 €

All the benches are delivered dismantled.

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT
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Urban elements – benches

Moon

Enric Batlle, Joan Roig
1994
Moon bench 1,80m without backrest
2 MOB01P + MOB31
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

1.330 €

All the benches are delivered dismantled.

Moon bench 1,80m with backrest
2 MOB01P + MOB32
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

1.700 €

All the benches are delivered dismantled.

Moon bench 3,00m without backrest
3 MOB01P + MOB33
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

2.025 €

All the benches are delivered dismantled.

Moon bench 3,00m with backrest
3 MOB01P + MOB34
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

2.535 €

All the benches are delivered dismantled.

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

Urban elements – benches

May 2017
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NeoRomántico Clásico
Miguel Milá
1995

NeoRomántico Clásico bench 0,60m
NRB14

FSC Pure tropical wood protected
with one-coat oil and anodized structure.

550 €

NRB17

Robinia FSC protected with one-coat oil
and anodized structure.

550 €

NeoRomántico Clásico bench 1,75m
NRB24

FSC Pure tropical wood protected
with one-coat oil and anodized structure.

880 €

NRB27

Robinia FSC protected with one-coat oil
and anodized structure.

880 €

NeoRomántico Clásico bench 3,00m

147

147

We protect intellectual property

NRB34

FSC Pure tropical wood protected
with one-coat oil and anodized structure.

1.320 €

NRB37

Robinia FSC protected with one-coat oil
and anodized structure.

1.320 €

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT
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NeoRomántico Liviano
Miguel Milá
2000

NeoRomántico Liviano bench 0,60m
NLB14

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and anodized structure.

490 €

NLB14P

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

505 €

NLB17

Robinia FSC protected with one-coat oil and anodized structure.

490 €

NLB17P

Robinia FSC with one-coat oil and painted structure.

505 €

NeoRomántico Liviano bench 1,75m
NLB24

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and anodized structure.

760 €

NLB24P

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

775 €

NLB27

Robinia FSC protected with one-coat oil and anodized structure.

760 €

NLB27P

Robinia FSC with one-coat oil and painted structure.

775 €

NeoRomántico Liviano bench 3,00m

147

147

We protect intellectual property

NLB34

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and anodized structure.

1.190 €

NLB34P

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

1.210 €

NLB37

Robinia FSC protected with one-coat oil and anodized structure. 1.190 €

NLB37P

Robinia FSC protected with one-coat oil and painted structure. 1.210 €

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

Urban elements – benches
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NeoRomántico Liviano
Miguel Milá
2000

NeoRomántico Liviano banquette 0,60m
NBB14

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and anodized structure.

390 €

NBB14P

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

410 €

NBB17

Robinia FSC protected with one-coat oil and anodized structure.

390 €

NBB17P

Robinia FSC with one-coat oil and painted structure.

410 €

NeoRomántico Liviano banquette 1,75m
NBB24

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and anodized structure.

580 €

NBB24P

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

595 €

NBB27

Robinia FSC protected with one-coat oil and anodized structure.

580 €

NBB27P

Robinia FSC with one-coat oil and painted structure.

595 €

NeoRomántico Liviano banquette 3,00m

147

147

We protect intellectual property

NBB34

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and anodized structure.

835 €

NBB34P

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

855 €

NBB37

Robinia FSC protected with one-coat oil and anodized structure.

835 €

NBB37P

Robinia FSC with one-coat oil and painted structure.

855 €

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT
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Urban elements – benches

NeoRomántico Liviano 100% aluminio
Miguel Milá
2002

NeoRomántico Liviano bench 100 % aluminium 0,60m
NLB11

Anodized aluminium structure.

490 €

NLB11P

Aluminium with painted structure.

505 €

All the benches are delivered dismantled.

NeoRomántico Liviano bench 100 % aluminium 1,75m
NLB21

Anodized aluminium structure.

760 €

NLB21P

Aluminium with painted structure.

775 €

All the benches are delivered dismantled.

NeoRomántico Liviano bench 100 % aluminium 3,00m

147

NLB31

Anodized aluminium structure.

1.190 €

NLB31P

Aluminium with painted structure.

1.210 €

147

All the benches are delivered dismantled.

NeoRomántico Liviano bench 100 % aluminium 4,50m

147

147

NLB41

Anodized aluminium structure.

1.490 €

NLB41P

Aluminium with painted structure.

1.515 €

147

All the benches are delivered dismantled.

NeoRomántico Liviano bench 100 % aluminium 6,00m

147

147

147

NLB51

Anodized aluminium structure.

1.775 €

NLB51P

Aluminium with painted structure.

1.805 €

147

All the benches are delivered dismantled.

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com Sales prices without VAT

Urban elements – benches
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NeoRomántico Liviano 100% aluminio
Miguel Milá
2002

NeoRomántico banquette 100 % Aluminium 0,60m
NBB11

Anodized aluminium structure.

390 €

NBB11P

Aluminium with painted structure.

410 €

All the banquettes are delivered dismantled.

NeoRomántico banquette 100 % Aluminium 1,75m
NBB21

Anodized aluminium structure.

580 €

NBB21P

Aluminium with painted structure.

595 €

All the banquettes are delivered dismantled.

NeoRomántico banquette 100 % Aluminium 3,00m

147

NBB31

Anodized aluminium structure.

835 €

NBB31P

Aluminium with painted structure.

855 €

147

All the banquettes are delivered dismantled.

NeoRomántico banquette 100 % Aluminium 4,50m

147

147

NBB41

Anodized aluminium structure.

1.045 €

NBB41P

Aluminium with painted structure.

1.070 €

147

All the banquettes are delivered dismantled.

NeoRomántico banquette 100 % Aluminium 6,00m

147

147

147

NBB51

Anodized aluminium structure.

1.320 €

NBB51P

Aluminium with painted structure.

1.350 €

147

All the banquettes are delivered dismantled.

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com Sales prices without VAT
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Urban elements – benches

NeoRomántico Color

New Version

Miguel Milá
2009

NeoRomántico Color bench 0,60m
Technical polymer injection fibre glass structure.
Extrusion technical polymer with vegetables fibres slats*
NSB11

Beige color slats and grey color structure.

420 €

NSB12

Dark brown color slats and grey color structure.

420 €

NSB13

Beige color slats and brown color structure.

420 €

NSB14

Dark brown color slats and brown color structure.

420 €

NSB15

Grey color slats and grey color structure.

420 €

NSB16

Green color slats and brown color structure.

420 €

NSB17

Dark orange color slats and brown color structure.

420 €

Extruded aluminium slats
NSB18

Aluminium slats and black color structure.

420 €

Special colours available or requesting minimum quantities.
All the benches are delivered dismantled.
Optionally, benches can be delivered assembled, consult price.
* The standard slats do not incorporate any surface treatment.
Optionally, slats can be supplied with anti-graffiti finish.
Like all surface finishes, this requires maintenance
which will vary depending on the climatological conditions
of the place where the product is installed.
We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

Urban elements – benches
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NeoRomántico Color
Miguel Milá
2009

NeoRomántico Color bench 1,50m
Technical polymer injection fibre glass structure.
Extrusion technical polymer with vegetables fibres slats*
NSB21

Beige color slats and grey color structure.

620 €

NSB22

Dark brown color slats and grey color structure.

620 €

NSB23

Beige color slats and brown color structure.

620 €

NSB24

Dark brown color slats and brown color structure.

620 €

NSB25

Grey color slats and grey color structure.

620 €

NSB26

Green color slats and brown color structure.

620 €

NSB27

Dark orange color slats and brown color structure.

620 €

Special colours available or requesting minimum quantities.
All the benches are delivered dismantled.
Optionally, benches can be delivered assembled, consult price.
* The standard slats do not incorporate any surface treatment.
Optionally, slats can be supplied with anti-graffiti finish.
Like all surface finishes, this requires maintenance
which will vary depending on the climatological conditions
of the place where the product is installed.
New Model

NeoRomántico Color bench 1,75m
Technical polymer injection fibre glass structure.
46

79

63

170
175

Extruded aluminium slats
NSB28

Aluminium slats and black color structure.

620 €

Special colours available or requesting minimum quantities.
All the benches are delivered dismantled.
Optionally, benches can be delivered assembled, consult price.
We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT
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Urban elements – benches

NeoRomántico Color

New Version

Miguel Milá
2009

NeoRomántico Color bench 3,00m
Technical polymer injection fibre glass structure.
Extrusion technical polymer with vegetables fibres slats*
147

147
300

NSB31

Beige color slats and grey color structure.

930 €

NSB32

Dark brown color slats and grey color structure.

930 €

NSB33

Beige color slats and brown color structure.

930 €

NSB34

Dark brown color slats and brown color structure.

930 €

NSB35

Grey color slats and grey color structure.

930 €

NSB36

Green color slats and brown color structure.

930 €

NSB37

Dark orange color slats and brown color structure.

930 €

Extruded aluminium slats
NSB38

Aluminium slats and black color structure.

930 €

Special colours available or requesting minimum quantities.
All the benches are delivered dismantled.
Optionally, benches can be delivered assembled, consult price.
* The standard slats do not incorporate any surface treatment.
Optionally, slats can be supplied with anti-graffiti finish.
Like all surface finishes, this requires maintenance
which will vary depending on the climatological conditions
of the place where the product is installed.
We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

Urban elements – benches
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Nu

Jordi Henrich, Olga Tarrasó
1991
Nu bench 2,46m without backrest
NU111 + NU234
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and galvanised structure.

1.145 €

NU111P + NU234
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

1.250 €

NU001

Optional galvanised armrest.

110 €

NU001P

Optional painted armrest.

125 €

All the benches are delivered dismantled.

Nu bench 2,46m with short backrest
NU113 + NU214 + NU314
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and galvanised structure.

1.585 €

NU113P + NU214 + NU314
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

1.720 €

NU002

Optional galvanised armrest.

NU002P

Optional painted armrest.

85 €
100 €

All the benches are delivered dismantled.

Nu bench 2,46m with long backrest
NU117 + NU214 + NU324
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and galvanised structure.

1.735 €

NU117P + NU214 + NU324
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

1.870 €

NU002

Optional galvanised armrest.

NU002P

Optional painted armrest.

85 €
100 €

All the benches are delivered dismantled.
We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT
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Urban elements – benches

Nu

Jordi Henrich, Olga Tarrasó
1991
Nu bench 3,70m without backrest
NU121 + NU244
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and galvanised structure.

1.765 €

NU121P + NU244
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

1.955 €

NU001

Optional galvanised armrest.

110 €

NU001P

Optional painted armrest.

125 €

All the benches are delivered dismantled.

Nu bench 3,70m with metal backrest
NU123 + NU127 + NU224
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and galvanised structure.

2.040 €

NU123P + NU127P + NU224
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

2.380 €

NU002

Optional galvanised armrest.

NU002P

Optional painted armrest.

85 €
100 €

All the benches are delivered dismantled.

Nu bench 3,70m with backrest
NU123 + NU224 + NU334
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and galvanised structure.

2.245 €

NU123P + NU224 + NU334
FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and painted structure.

2.435 €

NU002

Optional galvanised armrest.

NU002P

Optional painted armrest.

85 €
100 €

All the benches are delivered dismantled.
We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

Urban elements – benches
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Patagónico
Diana Cabeza
2002

Patagónico bench
PAB21

Patagonian porphyr with painted structure.

1.210 €

Trapecio

Antonio Montes, Montserrat Periel
2003

Trapecio bench
TRB11

Seat and backrest in Lamelé collé wood protected
with one-coat oil and painted structure.

5.150 €

All the benches are delivered dismantled.

Trapecio UHPC

New Product

Antonio Montes, Montserrat Periel
2017

Trapecio UHPC bench
UHPC Acid-etched and waterproofed cast stone.
TRB21

Grey color

3.350 €

TRB22

White color

3.350 €

TRB23

Earth color

3.350 €

10

270

450

90

We protect intellectual property

39

81
57

540

90

450

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT
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Urban elements – tables

Bancal

Julià Espinàs, Olga Tarrasó
2012
Bancal table
BCM01

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and black painted structure.

1.480 €

BCM01G

FSC Pure tropical wood protected with one-coat oil
and grey painted structure.

1.480 €

All the tables are delivered dismantled.
Includes only the table.
We recommend the table composition with Bancal bench 1 unit
without backrest (2 units):
- For table with black painted structure: 2x (2BCB11 + BCB73)
- For table with grey painted structure: 2x (2BCB11G + BCB73)
We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

Urban elements – tables

Harpo

43
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43

45

Gonzalo Milá, Miguel Milá
2015

41

41

169
175

Harpo table 1,75m

73

HAM24
300

175

147

56

54
60

1.240 €
1.240 €

58

169
175

1.240 €

45

45
56

Robinia FSC protected
with one-coat oil slats and painted structure.
78

HAM27

78

45

78
300

FSC Pure tropical wood protected
with one-coat oil slats and painted structure.

58

58

147

Extruded
aluminium slats and painted structure.
82
73

HAM21

82

56

All the tables are delivered dismantled.
43

Includes only the table.

45
147

300

147

41

We recommend the table’s composition with Harpo banquette 1,75m
(2 units) depending on the model:
- Harpo aluminio banquette 1,75m: 2x (HBB21)
- Harpo FSC Pure tropical wood banquette 1,75m: 2x (HBB24A)
- Harpo Robinia FSC wood banquette 1,75m: 2x (HBB22A)

1

Harpo table 3,00m

73

82

300

HAM31

Extruded aluminium slats and painted structure.

1.580 €

HAM34

FSC Pure tropical wood protected
with one-coat oil and painted structure.

1.580 €

HAM37

Robinia FSC protected
with one-coat oil and painted structure.

1.580 €

All the tables are delivered dismantled.
Includes only the table.
We recommend the table’s composition
with Harpo banquette 3,00m (2 units) depending on the model:
- Harpo aluminio banquette 3,00m: 2x (HBB31)
- Harpo FSC Pure tropical wood banquette 3,00m: 2x (HBB34A)
- Harpo Robinia FSC wood banquette 3,00m: 2x (HBB37A)
We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT
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Urban elements – tables

NeoRomántico

Miguel Milá, Equipo Santa & Cole
2013
NeoRomántico table 1,75m
82
73

175

NRM21

Extruded aluminium slats and painted structure.

985 €

NRM24

FSC Pure tropical wood protected
with one-coat oil and painted structure.

985 €

NRM27

Robinia FSC protected
with one-coat oil and painted structure.

985 €

All the tables are delivered dismantled.
Includes only the table.
We recommend the table’s composition
with NeoRomántico banquette 1,75m depending on the model (2 units):
- NeoRomántico banquette 100% aluminium 1,75m:
2x (NBB21) or 2x (NBB21P)
- NeoRomántico tropical FSC-certified wood banquette 1,75m:
2x (NBB24) or 2x (NBB24P)
- NeoRomántico Robinia FSC wood banquette 1,75m:
2x (NBB27) or 2x (NBB27P)

NeoRomántico table 3,00m
82
73

300

NRM31

Extruded aluminium slats and painted structure.

1.390 €

NRM34

FSC Pure tropical wood protected
with one-coat oil and painted structure.

1.390 €

NRM37

Robinia FSC protected
with one-coat oil and painted structure.

1.390 €

All the tables are delivered dismantled.
Includes only the table.
We recommend the table’s composition
with NeoRomántico banquette 3,00m depending on the model (2 units):
- NeoRomántico banquette 100% aluminium 3,00m:
2x (NBB31) or 2x (NBB31P)
- NeoRomántico tropical FSC-certified wood banquette 3,00m:
2x (NBB34) or 2x (NBB34P)
- NeoRomántico Robinia FSC wood banquette 3,00m:
2x (NBB37) or 2x (NBB37P)
We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

Urban elements – handrails
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Línea

Montserrat Periel
1993
Línea handrail 1 unit
LIB11

AISI 304 stainless steel.

990 €

Línea handrail 1 unit with crossbeam
LIB21

AISI 304 stainless steel.

1.130 €

Línea handrail 3 units
LIB11 + 2 LIB12

AISI 304 stainless steel.

2.250 €

Línea handrail 3 units with crossbeam
LIB21 + 2 LIB22

We protect intellectual property

AISI 304 stainless steel.

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

2.510 €

Sales prices without VAT
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Urban elements – limits

Robert

Bet Figueras, Miguel Milá
2003
Robert limit 1 module
ROL21 + ROL22

AISI 304 stainless steel.

290 €

Robert limit 4 modules
AISI 304 stainless steel.

800 €

13

ROL21 + 4 ROL22

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

Urban elements – markers
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Finisterre

Joan Gaspar, Lluís Porqueras
1992
Finisterre bollard narrow embedded
FIP51

Painted cast iron.

240 €

Request for minimum quantities.

Sammy

Oriol Guimerá
2007
Sammy bollard
8

SAP11

Painted cast iron.

310 €

Request for minimum quantities.

Táctil

Antonio de Marco
2007
Táctil Bollard
TAP11

We protect intellectual property

Corten sheet steel.

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

225 €

Sales prices without VAT
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Urban elements – pavements

Henri Matisse
Antoni Roselló
2002

Henri Matisse pavement 16m2
16 MAP11 Cement and sand in grey color.

240 €

Paul Klee

Antoni Roselló
2002
Paul Klee pavement 16m2
16 KLP11 Cement and sand in grey color.

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

240 €

Sales prices without VAT

Urban elements – pavements
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Piet Mondrian
Antoni Roselló
2002

Piet Mondrian pavement 16m2
16 MNP11 Cement and sand in grey color.

240 €

Vassily Kandinsky
Antoni Roselló
2002

Vassily Kandinsky pavement 16m2
16 KDP11 Cement and sand in grey color.

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

240 €

Sales prices without VAT
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Urban elements – tree grids

Henri Matisse
Antoni Roselló
2002

Henri Matisse tree grid 100x100cm
ALM01 + MTA11 Cast iron.

480 €

Request for minimum quantities.

Henri Matisse tree grid 150x150cm
ALM02 + MTA21 Cast iron.

1.030 €

Request for minimum quantities.

Paul Klee

Antoni Roselló
2002
Paul Klee tree grid 100x100cm
ALM01 + KLA11 Cast iron.

480 €

Request for minimum quantities.

Paul Klee tree grid 150x150cm
ALM02 + KLA21 Cast iron.

1.030 €

Request for minimum quantities.

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

Urban elements – tree grids
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Piet Mondrian
Antoni Roselló
2002

Piet Mondrian tree grid 100x100cm
ALM01 + MOA11 Cast iron.

490 €

Request for minimum quantities.

Piet Mondrian tree grid 150x150cm
ALM02 + MOA21 Cast iron.

1.060 €

Request for minimum quantities.

Vassily Kandinsky
Antoni Roselló
2002

Vassily Kandinsky tree grid 100x100cm
ALM01 + KDA11 Cast iron.

480 €

Request for minimum quantities.

Vassily Kandinsky tree grid 150x150cm
ALM02 + KDA21 Cast iron.

1.030 €

Request for minimum quantities.

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT
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Urban elements – bicycle racks

Bicilínea
Beth Galí
1996

Bicilínea bicycle rack 1 unit surface mounted
AISI 304 stainless steel.

1.720 €

159

90

BIA11

Bicilínea bicycle rack 3 units surface mounted
AISI 304 stainless steel.

4.380 €

159

90

BIA11 + 2 BIA12

Bicilínea bicycle rack 1 unit, embedded
AISI 304 stainless steel.

1.720 €

159

90

BIA21

Bicilínea bicycle rack 3 units, embedded
BIA21 + 2 BIA22

AISI 304 stainless steel.

4.380 €

159

90

303

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

Urban elements – bicycle racks
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Key

Lagranja Design
2007
Key Bicycle rack
KYA11

Integral polyurethane foam grey color.

225 €

KYA12

Integral polyurethane foam red color.

225 €

KYA13

Integral polyurethane foam yellow color.

225 €

Montana

Héctor Roqueta, Ferran Sesplugues
2005
Montana bicycle rack for 4 supports
MNA11

AISI 304 stainless steel.

1.260 €

Montana bicycle rack for 8 supports
2 MNA11 + MNA01 AISI 304 stainless steel.

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

2.580 €

Sales prices without VAT
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Urban elements – bicycle racks

Sammy

Oriol Guimerá
2007
Sammy Bicycle rack
SAP11

Painted cast iron.

310 €

Request for minimum quantities.

Táctil

Antonio de Marco
2007
Táctil bicycle rack
TAP11

We protect intellectual property

Corten sheet steel.

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

225 €

Sales prices without VAT

Urban elements –planters
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Plaza

José A. Martínez Lapeña,
Elías Torres
1990
Plaza planter 0,70m x 0,70m
PLJ14

FSC Pure tropical wood panels protected with one-coat oil.

PLJ15

Brown color resin panels.

1.410 €
940 €

Plaza planter 0,90m x 0,90m
PLJ34

FSC Pure tropical wood panels protected with one-coat oil.

1.760 €

PLJ35

Brown color resin panels.

1.520 €

Plaza planter 1,20m x 1,20m

We protect intellectual property

PLJ24

FSC Pure tropical wood panels protected with one-coat oil.

2.040 €

PLJ25

Brown color resin panels.

1.690 €

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT
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Urban elements –planters

Tram

Jaume Artigues, Miguel Roig
1994
Tram planter 1,00m rectangular
TRJ11

Painted cast iron.

1.020 €

Request for minimum quantities.

Tram planter 2,00m rectangular
TRJ21

Painted cast iron.

2.085 €

Request for minimum quantities.

Tram planter Ø0,90m circular
TRJ31

Painted cast iron.

1.280 €

Request for minimum quantities.

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

Urban elements – drinking fountains
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Atlántida

New Finish

Enric Batlle, Joan Roig
1991
Atlántida drinking fountain with grating
ATF11 + ATF21

Painted cast iron.

1.520 €

ATF12 + ATF21

Painted cast iron. Certified WRAS.

1.620 €

6ATF07

Optional antifreeze valve*.

195 €

*Not available for the WRAS-certified.

Caudal

Pau Roviras, Carlos Torrente
2005
Caudal drinking fountain

We protect intellectual property

CAF01 + CAFP1

Zinc-coated carbon steel and AISI 316L stainless steel.

6CAF03

Optional antifreeze valve.

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

1.820 €
140 €

Sales prices without VAT
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Urban elements – litterbins

Bina

Gonzalo Milá, Martina Zink
2004
Bina litterbin embedded
BIP01

Blue polyethylene.

215 €

BIP02

Green polyethylene.

215 €

BIP03

Yellow polyethylene.

215 €

Should you wish to customize the element with the municipality’s logo,
please contact internationalsales@santacole.com and they
will provide you with the additional cost of this application.

Bina litterbin surface mounted
BIP11

Blue polyethylene.

245 €

BIP12

Green polyethylene.

245 €

BIP13

Yellow polyethylene.

245 €

Should you wish to customize the element with the municipality’s logo,
please contact internationalsales@santacole.com and they
will provide you with the additional cost of this application.this application.

Cylindre

Radek Hegmon, David Karásek
2003
Cylindre Ø27cm litterbin
CYP11

Steel, polyethylene and concrete.

285 €

Cylindre Ø36cm litterbin
CYP21

We protect intellectual property

Steel, polyethylene and concrete.

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

370 €

Sales prices without VAT

Urban elements – litterbins
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Fontana

Antoni Arola
2001
Fontana litterbin without lid
FOP11

AISI 304 stainless steel and painted cast aluminium.

1.380 €

Fontana litterbin with lid
FOP21

AISI 304 stainless steel and painted cast aluminium.

1.490 €

Maya

Antoni Roselló
2002
Maya litterbin
MYP11

AISI 304 stainless steel body and AISI 316 stainless steel cover.

840 €

Rambla

Guillermo Bertólez,
Javier Ferrándiz
1993
Rambla wall attachable litterbin
Galvanised steel and painted galvanized steel.

360 €

49

RAP21

18

44

We protect intellectual property
38

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT
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Urban elements – litterbins

Rambla

Guillermo Bertólez,
Javier Ferrándiz
1993

Galvanised steel and painted galvanized steel.

RAP13

Galvanised steel and painted galvanized steel with ashtray.

31

54
70

49

450 €

35

490 €

44
18

49
65

RAP11

57
90

90

49

Rambla standing litterbin 42L

Rambla standing litterbin 66L
Galvanised steel and painted galvanized steel.
35

35
35

44
44

54
70

70

104

18 18

54
70
54
70

490 €

38

Galvanised steel and painted galvanized steel with ashtray.
70
90

RAP33

49 49

57 57
90 90

RAP31

530 €

54
70

Rambla standing litterbin 82L

44
18

54
70
54
70

38

RAP41

Galvanised
steel and painted galvanized steel.
38

520 €

RAP43

Galvanised steel and painted galvanized steel with ashtray.

560 €

70 70
104104

70 70
90 90

49

35
35

54
70
54
70

Rambla standing litterbin 82L with lid
RAP45

Galvanised steel and painted galvanized steel with lid.

560 €

104

70

38

54
70

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Sales prices without VAT

Urban elements – litterbins / ashtrays
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Rodes

José A. Martínez Lapeña,
Elías Torres
1989
Rodes litterbin
ROP01

Cast iron and painted aluminium.

1.120 €

Request for minimum quantities.

Humo

Equipo Santa & Cole
2007
Humo ashtray
HUC11

We protect intellectual property

AISI 304 stainless steel.

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

655 €

Sales prices without VAT
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Credits

General conditions of sale

All commercial relations between Santa & Cole Neoseries S.L.

3. PRICES

(hereinafter S&C), and its customers shall be governed by the

The sale prices are governed by the current Price List in force, which

following General Conditions of Sale, which shall govern the

cancels any previous one and may be modified by S&C without prior

commercial sale and which shall be understood to be fully binding

notice. VAT (Value Added Tax) applicable in Spain (which is 4% on

merely by placing an order with S&C.

Books and 21% on the other products, except in the
event of legal modification of the applicable rates) IS NOT INCLUDED

Our acceptance of an order means, in any case, that the purchaser

in the prices indicated.

accepts the following general conditions of sale and supply.
In any case the prices applied shall be those which appear on the pro
S&C reserves the right not to sell to certain points of sale in

forma invoice or on the order

accordance with its commercial policy and with the commercial
agreements that it maintains with its registered distributors for
each product line (urban, indoor or forestry elements or books).
For detailed knowledge of the same please CONSULT our
Commercial Department.

4. WARRANTY
The warranty for all S&C products is that established by law, in
accordance with the legislation in force, for any defect attributable
to the manufacture, provided that this defect does not arise from
inadequate installation or use, in which case the warranty shall not

1. ORDERS

apply. The warranty covers the replacement of the material and the

1.1. For Catalogue Products

carriage, and the expenses or special packaging which this

The orders must be made IN WRITING, either by ordinary mail,

replacement could generate shall be for the account of the customer.

e-mail or fax.
The order should specify:

For those products which S&C distributes but does not produce, the

- Physical details of the purchaser.

warranty covering the products delivered is limited to that issued by

- Code, quantity and valuation of the products requested,

the manufacturer.

in accordance with the quotation received if appropriate.
1.2. For Customized Products
The technical documentation necessary to allow the correct definition
of the product should be added to the requirements of section 1,
whether it is a question of special products, modifications of
catalogue products or finishes other than standard.
Enquiries are always without commitment. 48 hours after receipt
of the order, THE CUSTOMER cannot cancel this order without
the express written approval of S&C.
The delivery terms given by S&C are purely for informative purposes.
Delays in delivery do not authorize the purchaser to cancel the
order or to apply penalties or indemnities, unless expressly agreed
otherwise in writing. Even in this case, if for reasons of force majeure,
affecting either S&C or its suppliers, S&C cannot fulfil any of the
commitments taken on, no sanction shall be applied.

5. TRANSPORT AND DELIVERY
All goods sold are understood to be at the disposal of the customer
in the warehouses of S&C in Cardedeu (Barcelona), the damage
and losses which, if appropriate, could occur to goods from the
time of delivery to the haulier being FOR THE ACCOUNT OF THE
PURCHASER.
The carriage of the goods shall always be for the account and risk
of the purchaser (carriage forward). Even if S&C hires the transport,
and even if it refunds the customer all or part of this amount through
sales discounts on the price of the goods, this does not under any
circumstance represent an impairment or derogation of the preceding
paragraphs, or the tacit or express acceptance of the account or of
the risks arising from the transport.
If the transport agency desired by the customer is not explicitly
notified, both if it is carriage paid and carriage forward, S&C will send
the order with the products requested by the agency which seems
most appropriate for the shipment.

2. CATALOGUE / PRICE LIST
The technical information provided by S&C on its products in relation

6. SPECIAL PACKAGING

to models, sizes, materials and characteristics is for GUIDANCE only

If special packaging (wood or other) is required, the corresponding cost

and does not legally bind S&C to strictly comply with it and can be

shall be charged separately to the customer.

modified without prior notice.

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

Credits
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General conditions of sale

7. CLAIMS AND RETURNS

9. OWNERSHIP OF THE PRODUCTS

The customer shall be entitled to make a claim against S&C, due to a

The products will continue to be owned by S&C until payment has

defect in the quantity or quality of the goods received, in accordance

been made in full.

with the Spanish legislation in force.
Under no circumstances shall S&C be responsible for defects of the

10. DEFENCE OF INTELLECTUAL PROPERTY

products or for injury caused to the customer or to third parties, when

The designs of the products appearing in the catalogues of S&C,

attributable to their installation or to their incorrect use.

and these catalogues themselves, are protected by the national
and international Laws and Treaties on Intellectual and Industrial

In order to be able to present these claims, we have made available

Property. Any unauthorized use of them constitutes an infringement

a direct telephone number (+34 938 619 100) and an e-mail address:

of the above-mentioned rules, and a crime which can be punished in

aftersales@santacole.com.

accordance with penal laws.

In order to be able to attend to the incidents quickly, it is essential

Consequently, it is strictly forbidden to manufacture, fix, reproduce,

to indicate the invoice no. or the delivery note no. from which they

translate, distribute, publicly communicate, place at the dis-posal

originate.

of the public and/or totally or partially transform these designs
and/or the catalogues, in addition to any other act of exploitation

For S&C to be able to collaborate on any claim that the customer

in relation to them, without the prior written permission of the owners

wishes to make against the haulier due to incidents directly

of these rights.

attributable to the transport, the customer should clearly indicate
these incidents on the haulier’s delivery note. If this is not done, S&C

S&C holds the ownership of the rights over its trademarks.

will not be able to collaborate on any claim against the haulier by the

Their use is consequently totally forbidden, without the corresponding

customer.

prior written permission of S&C. Non-fulfilment of this
obligation and the consequent infringement of the trademark rights

Product returns are not accepted, except with the express written

shall likewise entail a civil and, if appropriate, criminal prosecution of

consent of S&C. In this case, and if the material is received in perfect

these infringements, in accordance with the national and international

condition and with its original packaging, 15% of the net value of

Laws and Treaties in force.

the product shall be charged as depreciation. If the material is not
received in perfect condition and with its original packaging, S&C shall
assess the damage to the product being returned and shall apply a
higher depreciation adjusted to the condition of this material.
The transport cost for the return and corresponding to sending the
replacement product shall always be for the account of the customer.

11. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION
The sales are subject to Spanish commercial legislation.
Any matter giving rise to a lawsuit shall be submitted to the
Courts and Tribunals of the city of Barcelona (Spain), with express
renunciation by the parties of their own jurisdiction, if different.

8. CONDITIONS OF PAYMENT
The payment of the total price of our goods must be made in cash
by bank transfer to the account determined by S&C on its pro forma
invoice.
In order to be able to take advantage of a delay in the payment it is
necessary to be assigned a credit limit by S&C. Please contact our
Commercial Department.

In the event of the sale of customized products, the minimum conditions of payment shall be 50% on confirmation of the order and the
rest to be agreed by the two parties.
A delay in relation to the payment dates agreed leads to the automatic
cancellation of the credit.

We protect intellectual property

Sales & After Sales: +34 938 619 100 / santacole.com

santacole.com

HEADQUARTERS

INTERNATIONAL

Parc de Belloch

US Office

Ctra. C-251, Km 5,6

2005 Charleston Trace

E-08430 La Roca (Barcelona)

Roswell, GA 30075

T. +34 938 619 100

T. +1 404 858 4610

F. +34 938 711 767

usinfo@santacole.com

info@santacole.com
www.santacole.com

Follow us
Facebook, Twitter, Instagram,

SALES

Pinterest: @santacole

Spain
ventas@santacole.com

International
internationalsales@santacole.com

AFTER SALES
Spain
postventa@santacole.com

International
aftersales@santacole.com

Price List updated on May 29th 2017.
Santa & Cole reserves the right to change prices as necessary.

Excite with simplicity

santacole.com
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Podele terasă Massaranduba FAS KD riflat Fine/Neted
Grosime 21 mm

Lungime 3.900 mm

Lățime 120 mm

Număr articol: 55945/1390

Lemnul de Massaranduba iese în evidență prin culoarea sa, care
variază de la roșu închis păna la roșcat. Massaranduba este
originar din regiuni ale Americii de Sud și din Caraibe, și în ziua de
azi este cultivat respectând principiile dezvoltării durabile.
Fiind extrem de robust, este utilizat și la construirea de traverse
de cale ferată și la construcția de vapoare. Cu toate acestea,
canturile transversale au tendință de fisurare.
Massaranduba înregistrează cea mai mare durabilitate și este
una dintre cele mai rezistente specii de pe piată. Imaginea
suprafeței este fină și structurată uniform. Datorită
caracteristiclor sale estetice, Massaranduba vă va transforma
terasa într-o adevarată bijuterie.

Caracteristici
Clasă de rezistență 1
kiln dried
prindere vizibilă
Riflat / Neted

Specificaţii
Grosime

21 mm

Lăţime

120 mm

Lungime

3.900 mm

Greutate

10,22 kg

Lemn terasă
Specie lemnoasă / material

Massaranduba

Calitate

FAS

Construcție

Podele lemn masiv

Grad uscare

kiln dried (KD)

Ton culoare

maro închis, roşiatic

Aspect

Liniştitor

Clasă de durabilitate (EN 350-2)

Clasa 1

Scanaţi codul QR si veţi direcţionat catre pagina
produsului
mai multe informaţii http://www.holver.ro/shop/Terase/Terase-din-lemn-masiv/podele-terasa-massaranduba-fas-kd-riflat-fineneted~p1263721

Holver SRL, Sos. Cristianului nr.46, Brasov - 500053, Tel-Fax : +40 268 506136, holver@holver.ro,
www.holver.ro
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Specificaţii
Origine

America de Sud

Distanță UK (recomandat)

400 mm

Accesorii
Ulei

Ulei pentru lemn de exterior - Vișiniu 5058 Varvikko
Număr articol: 55019/0023

Ulei pentru lemn de exterior - Vișiniu 5058 Varvikko
Număr articol: 55019/0013

Întreţinerea suprafeţei

Detergent pentru terase
Număr articol: 55020/1104

Detergent pentru terase
Număr articol: 55020/1105

Şuruburi

Șurub Inox A2 Terrassotec Torx 25, cap 8mm
Număr articol: 55014/2555

Șurub Inox A2 Terrassotec Torx 25, cap 8mm
Număr articol: 55014/5555

Dimensiune 5.5 x 50 mm
Calitate
A2
Conţinut ambalaj200 Buc.
Dimensiune 5.5 x 50 mm
Calitate
A2
Conţinut ambalaj500 Buc.

Scanaţi codul QR si veţi direcţionat catre pagina
produsului
mai multe informaţii http://www.holver.ro/shop/Terase/Terase-din-lemn-masiv/podele-terasa-massaranduba-fas-kd-riflat-fineneted~p1263721

Holver SRL, Sos. Cristianului nr.46, Brasov - 500053, Tel-Fax : +40 268 506136, holver@holver.ro,
www.holver.ro
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Accesorii
Substructură

Structură Redwood pentru terasă - KD, îmb. în dinți
stratificată

Grosime
Lăţime

40 mm
60 mm

Grosime
Lăţime

45 mm
70 mm

Număr articol: 55927/8366

Structură Redwood pentru terasă - KD îmb. în dinți
fasonată
Număr articol: 55826/0366
Picioare reglabile

Picior terasă, reglabil, PVC - mic 30 - 60 mm, 6,5 kN

Conţinut ambalaj 36 Buc.

Număr articol: 55011/0091

Picior terasă, reglabil, PVC - mediu - 60 - 140 mm, 7 kN

Conţinut ambalaj 24 Buc.

Număr articol: 55011/0092

Picior terasă, reglabil, PVC - mare 140 - 220 mm, 8 kN

Conţinut ambalaj 24 Buc.

Număr articol: 55011/0093

Scanaţi codul QR si veţi direcţionat catre pagina
produsului
mai multe informaţii http://www.holver.ro/shop/Terase/Terase-din-lemn-masiv/podele-terasa-massaranduba-fas-kd-riflat-fineneted~p1263721

FISA DE DATE Teak

Denumire botanica:

Tectona grandis, Familia Verbenaceae

Descrierea tipului de arbore:

Teak se număra printre cele mai lungi si valoroase tipuri de lemn din Asia.

Răspândire:

Cambodgia, Laos si Tailanda, India si Asia de Sud-Est (predominant in
Indonezia), Africa de Vest (Nigeria, Coasta de Fildeș, Ghana, Guineea
Bissau), Costa Rica, Panama, Brazilia.

Domenii de folosire:

aplicații constructive in aer liber cu cerințe de stabilitate
dimensională, de ex. pentru structuri de cadre de orice fel
(ferestre, uși etc.), la construcțiile de nave, in special pentru punți
si suprastructuri, in domeniul peisagistic si de grădinărit pentru
mobilier de gradina, bănci in parcuri si obiecte similare,
construcție de mobilier, panouri, obiecte de artizanat, sculpturi,
articole de gospodărie etc.

Culoarea lemnului:

Alburn albicios pana la gri deschis, la copacii tineri foarte lat; duramen
verde, de culoare verzui-galben, la uscare maro deschis sau maro
întunecat; izolat si cu benzi închise la culoare

Clasa de durabilitate (DKL) cf. EN 350-2:

1

Lemnul este un produs natural si prin urmare următoarele caracteristici tipice speciei de lemn
nu trebuie considerate deficiențe si sunt tolerate:

•

Schimbarea culorii (îmbătrânire)

•

Crăpături (crăpături frontale respectiv de suprafața)

•

deformări

•

modificări dimensionale

•

găuri din cauza dăunătorilor de lemn proaspăt ( „verde” )

@@+FAX:@@

SC Planwerk SRL
str. Georges Clemenceau 3
400021 Cluj-Napoca
RUMÄNIEN

Quotation
14815120

original
page:1 / 7
date
valid until
13.05.2018
13.04.2018
customer
your VAT-no.
no.
RO15516353
19999
person responsible
Janis Raab
delivery terms:
delivery date:

delivery adress:
dispatch term:
payment terms:

your inquiry
vom 13.04.2018
your VAT-no.
arh Tudor Panescu
phone
+49 6431 291 114

email
jra@meierguss.de

ex works, including loading
20 week(s)
SC Planwerk SRL
str. Georges Clemenceau 3
400021 Cluj-Napoca
Spedition
PIA, payment in advance

We thank you for your enquiry and send you our conditional offer, based on our general terms of payment and
delivery which can be found on our hompage www.meierguss.de
pos

article

PG

EAN

weight quantity

unit price

total price

Quotation
14815120
page 2 / 7
pos
1,0

article

PG

LAQ20070S

PG5.01

EAN

Cast iron tree grill „System Meierguss“

weight quantity
442,80

Typ Lateral 2.0, linear design
Type LAQ20070
Characteristic measurement: 2000x2000mm,
Real measurement: 1980x1980mm
Diameter of inner opening: 680x680 mm, expandable to
1000x1000 mm if required by mechanical separation of
the inner elements at specified nominal separation
points
Height of cast iron: 40mm
Width of slots 16mm,
installtion-/height aquitable point support with
cushioning elements,
with visible radius for grade-/ridge surface
made of cast iron EN-GJL-250 according to DIN EN
1561
self-supporting cast-iron grate construction for
unbraked wheel loads up to 50kN
for steel frame without static load-bearing interior
profiles
with 2 secured covers for supply (water, fertilizer, etc.)
(also available with opening for illumination)
Segment connection by static load-bearing under-side
cast connector made of EN-GJS- 500 with 2 fittings
inclusive assembly elements
Surface/Paintings: KTL + powder DB703
Consists of 4 segments – two of them with secured
covers for supply

9 pcs

unit price
963,00

total price

8.667,00 EUR

Quotation
14815120
page 3 / 7
pos

article

PG

EAN

2,0

ARQ2000

PG5.99

4044374062505

Surround frame Q 200 – 2.000 x 2.000 mm

weight quantity
44,00

unit price

9 pcs

178,00

9 pcs

225,00

total price

1.602,00 EUR

Type “MG-ER- 2.0“ for MEIERGUSS tree grilles system
2.0
4 parts without restricting steel profile in tree grille zone
Characteristic measurement: 2.000 x 2.000 mm, depth
of Insertion: 40 mm, construction height: 80 mm
Bearing surface made of sectional steel-rectangular
tube 40/40, edge profile S= 5 mm,
4 fastening clip with bore Ø 11 mm
coating: hot-dip galvanized, including screws and
dowels

3,0

BFQ20025
PG5.01
692,00
MEIERGUSS-foundation ring made of reinforced
concrete (B35 - B45)
design: square
for tree grate or steel installation frame with the
appropriate dimensions,
Size: 2000 x 2000 mm,
External dimensions: 2000 x 2000 mm,
Internal dimension: 1700 x 1700 mm,
Steel reinforcement statically designed for wheel
loads up to 50 kN (according to DIN EN 1072),
four-part design,
including threaded / offset bushes for on-site
eyelets,
without lower root openings,
Height: 250 mm

2.025,00 EUR

Quotation
14815120
page 4 / 7
pos
4,0

article

PG

LAQ15070S

PG5.01

EAN

Cast iron tree grill „System Meierguss“

weight quantity
219,80

Typ Lateral 2.0, linear design
Type LAQ15070
Characteristic measurement: 1500x1500mm,
Real measurement: 1480x1480mm
Diameter of inner opening: 680x680mm
Height of cast iron: 40mm
Width of slots 16mm,
installtion-/height aquitable point support with
cushioning elements,
with visible radius for grade-/ridge surface
made of cast iron EN-GJL-250 according to DIN EN
1561
self-supporting cast-iron grate construction for
unbraked wheel loads up to 50kN
for steel frame without static load-bearing interior
profiles
with 2 secured covers for supply (water, fertilizer, etc.)
(also available with opening for illumination)
Segment connection by static load-bearing under-side
cast connector made of EN-GJS- 500 with 2 fittings
inclusive assembly elements
Surface/Paintings: KTL + powder DB703
Consists of 4 segments – two of them with secured
covers for supply

52 pcs

unit price
501,90

total price

26.098,80 EUR

Quotation
14815120
page 5 / 7
pos

article

PG

EAN

5,0

ARQ1500

PG5.99

4044374062482

Surround frame Q 150 – 1.500 x 1.500 mm

weight quantity
34,00

unit price

52 pcs

130,00

52 pcs

168,00

total price

6.760,00 EUR

Type “MG-ER- 2.0“ for MEIERGUSS tree grilles system
2.0
4 parts without restricting steel profile in tree grille zone
Characteristic measurement: 1.500 x 1.500 mm, depth
of Insertion: 40 mm, construction height: 80 mm
Bearing surface made of sectional steel-rectangular
tube 40/40, edge profile S= 5 mm,
4 fastening clip with bore Ø 11 mm
coating: hot-dip galvanized, including screws and
dowels

6,0

BFQ15025
PG5.01
504,00
MEIERGUSS-foundation ring made of reinforced
concrete (B35 - B45)
design: square
for tree grate or steel installation frame with the
appropriate dimensions,
Size: 1500 x 1500 mm,
External dimensions: 1500 x 1500 mm,
Internal dimension: 1200 x 1200 mm,
Steel reinforcement statically designed for wheel
loads up to 50 kN (according to DIN EN 1072),
four-part design,
including threaded / offset bushes for on-site
eyelets,
without lower root openings,
Height: 250 mm

8.736,00 EUR

Quotation
14815120
page 6 / 7
pos
7,0

article

PG

ROK20070S

PG5.01

EAN

Cast iron tree grilles K 200 – Ø 2000 mm
Type “RONDELLO® 2.0“

weight quantity
366,80

unit price

3 pcs

764,00

3 pcs

195,00

total price

2.292,00 EUR

Slots/Design: radialo
External form: square; Inner opening: round
Characteristic measurement: Ø 2000 mm – real
measurement cast iron: Ø 1980 mm
inner opening Ø 700 mm, expandable to Ø 1100 mm if
required by mechanical separation of the inner
elements at specified nominal separation points
construction height 40 mm
support point with damping element MEIPREN®
Width of slots 16 mm, slots contour: with visible radius
for non grade/flash surface
Made of cast iron EN-GJL-250 according to DIN EN
1561, tolerance to DIN EN ISO 8062 - category CT 10
self-supporting cast-iron grate construction for
unbraked wheel loads up to 50kN
with 2 secured covers for supply (water, fertilizer, etc.)
Segment connection by static load-bearing under-side
cast connector made of EN-GJS-500 with 2 fittings
inclusive assembly elements
Surface/coating: KTL + powder DB703

8,0

ARK2000

PG5.99

4044374063564

34,00

Surround frame K 200 – Ø 2000 mm
Type “MG-ER- 2.0“ for MEIERGUSS tree grilles system
2.0
2 parts without restricting steel profile in tree grille zone
Characteristic measurement: Ø 2000 mm, depth of
Insertion: 40 mm, construction height: 80 mm
Bearing surface made of sectional steel-rectangular
tube 40/40, edge profile S= 5 mm,
4 fastening clip with bore Ø 11 mm
coating: hot-dip galvanized, including screws and
dowels

585,00 EUR

Quotation
14815120
page 7 / 7
pos

article

PG

EAN

weight quantity

9,0

BFK20025
PG5.01
545,00
MEIERGUSS-foundation ring made of reinforced
concrete (B35 - B45)
design: round
for tree grate or steel installation frame with the
appropriate dimensions,
Size: Ø 2000 mm,
External dimensions: Ø 2000 mm,
Internal dimension: Ø 1800 mm,
Steel reinforcement statically designed for wheel
loads up to 50 kN (according to DIN EN 1072),
one-part design,
including threaded / offset bushes for on-site
eyelets,
without lower root openings,
Height: 250 mm

3 pcs

unit price

total price

203,00

609,00 EUR

net amount:
VAT
0,00%

57.374,80
0,00

EUR
EUR

Total amount

57.374,80

EUR

Sales only via distributors.
Freight:
Tree grates incl. Substructure = 2.000,00 € (18781 kg) Daily price depends
Tree grates, substructure and concrete foundation = 5.500,00 € (52852 kg) Daily price depends
with kinds regards

MeierGuss Sales und Logistics
GmbH & Co. KG

tax-free delivery according to § 6a VAT - Reverse Charge

5

Echipament miscare – 2
6

Echipament miscare – 3
7

Echipament miscare – 4
8

Echipament miscare – 5

5540010

2

9950

19900

5540030

3

4300

12900

5540050

3

3520

10560

5540080

3

3360

10080

5540090

9

3

3150

9450

TOTAL

90,340.00

TVA 19%

17,164.60

TOTAL CU TVA

107,504.60

Echipament miscare – 6

Termeni si conditii:
 Preturile nu contin TVA, sunt in Euro si se transforma in Ron, la cursul BNR din data facturarii.
 Modalitati de plata: avans 50% si diferenta cu 15 zile inainte de expedierea produselor de la producator.
 Nu sunt incluse
 Costurile fundatiilor tuturor produselor din oferta ce trebuie realizate conform normelor in vigoare
-

Pretul include:
Consultanta necesara instalarii.
Costul de transport, livrare, si de instalare al produselor.
Documentatie tehnica si detalii de montaj de la producator.
Fise tehnice pentru fiecare produs
Servicii de garantie si post garantie conform legislatiei in vigoare si specificatiilor producatorului
Cu stima
Radu Slavila
manager

East West International BC SRL Tel 0364 081001 contact@oaze-urbane.ro www.oaze-urbane.ro

dimensions / inner automatic user spaces

MEGANOVA AUTOMATIC SELF-CLEANING

MEGANOVA 651

MEGANOVA 652

MEGANOVA 653

MEGANOVA 654

MEGANOVA 655

AUTOMATIC (3,8 x 2,4 m)

AUTOMATIC (4,1 x 2,4 m)

AUTOMATIC (3,3 x 2,4 m)

AUTOMATIC (4,7 x 2,4 m)

AUTOMATIC (5,8 x 2,4 m)

53.000,00 €

63.430,00 €

97.980,00 €

73.049,60 €

Toilet specification according DIN norm 18024/1
NOTE: DIN 18024/2 DISABLED toilet space = toilet price + 6%

94.673,60 €

Interior
Interior is well thought in antivandal concept. The basic concept of toilet can be seen from it's user space layout. The toilet is divided
into two separate spaces – user spaces which are accessible for toilet users and service space which is used for monitoring purposes and
storage. All sanitary eqiupment are well protected and installed from technical space so the antivandal concept of toilets add value to
longterm use – the elements are well protected behind a wall and can't be stolen or hardly broken.
Inner final finish creates both visual impression as well maintaining anti-vandal characteristics especially when HPL (high pressure
laminates) are used. HPL patterns can have many colours/designs to fit everybody's needs – contact us for details.

Public toilet MEGANOVA
Public toilet which embeds tech-wood into stainless steel columns. The
combination of natural material (wood) encrusted for longterm use with
plastic masses and in between neutral metal being stainless steel makes the
toilet design fit both to historical or modern urban locations. Toilet has been
proven from Syberia up to Mediterranean climate installation.
Object facades can be further equipped with illuminated City Light placates.

Equipment
Standard equipment installed inside toilet user space consists of anti-vandal sanitary equipment which is inbuilt in inner toilet walls.
List of standard and additional user equipment is devided to classic and automatic toilet user spaces (651 to 655). See more under user
space layouts.
Design concept
The design concept of toilet can be applied to classic and automatic toilets, in various user spaces models. Automatic, self-cleaning
toilet adds to hygene and user satisfaction as it cleans the toilet seat after each use with sequential floor washing.
eXceptional features
Beside standard configurator modes, any toilet can be customised on request.
Some of the options include adding audio, GSM module for toilet monitoring, timer for maximal usage etc...
audio, GSM module for toilet monitoring, timer for maximal usage etc.
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MEGANOVA

MEGANOVA 651

MEGANOVA 652

MEGANOVA 653

MEGANOVA 654

MEGANOVA 655

AUTOMATIC (3,8 x 2,4 m)

AUTOMATIC (4,1 x 2,4 m)

AUTOMATIC (3,3 x 2,4 m)

AUTOMATIC (4,7 x 2,4 m)

AUTOMATIC (5,8 x 2,4 m)

AUTOMATIC SELFCLEANING

EXTERIOR
facade
TECH WOOD facade with stainless steel columns
Other materials and colors on request











entrance
doors are
opened
to outside

slide doors
(only disabled)



FREE ENTRANCE -user can enter by pressing entrance key on info display when nobody is
inside (GREEN indicator on LED display) and doors automatically open. After entrance, doors



(urinal is opened
manually)

are selfclosing and automatically locked (RED indicator on LED display)

FREE ENTRANCE -user can enter by pressing entrance key on info display when nobody is
inside (GREEN indicator on LED display) and doors automatically open. After entrance, doors
are selfclosing and automatically locked (RED indicator on LED display)

additional options
coin payment (for all entrances)
payment with LCD, printer / receipt, coins and paper money acceptor, money return
EURO keylock for disabled persons free toilet cabin entrance (combined with coin payment)
CITY LIGHT wall mounted - unit price




4.000,00 €

4.000,00 €



(urinal is opened
manually)

X

4.000,00 €

4.000,00 €

1.760,00 €

5.520,00 €

3.520,00 €

5.280,00 €

5.280,00 €

9.000,00 €

18.000,00 €

18.000,00 €

27.000,00 €

27.000,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €
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MEGANOVA

AUTOMATIC SELFCLEANING
MEGANOVA 651

MEGANOVA 652

MEGANOVA 653

MEGANOVA 654

MEGANOVA 655

AUTOMATIC (3,8 x 2,4 m)

AUTOMATIC (4,1 x 2,4 m)

AUTOMATIC (3,3 x 2,4 m)

AUTOMATIC (4,7 x 2,4 m)

AUTOMATIC (5,8 x 2,4 m)

INTERIOR
walls
HPL laminate (fundermax) Interior laminate Fancy Decor type 0495
stainless steel AISI 304
stainless steel AISI 316
steel RAL colour - on individual request
ceiling
HPL laminate (fundermax) Interior laminate Fancy Decor type 0495
heating
electrical heater with LCD manual operated thermostat
other heating methods - on request
standard floor
cheramic tiles, non slip
non slip aluminium lamels
PVC
non slip rubber
floor washing disinfection system
AUTOMATIC FLOOR CLEANING - non slip aluminium lamels, programmabile cleaning
AUTOMATIC FLOOR CLEANING stainless steel grills





6.300,00 €



9.300,00 €

9.000,00 €

12.900,00 €

13.200,00 €

8.400,00 €

12.400,00 €

12.000,00 €

17.200,00 €

17.600,00 €

3.125,00 €

4.125,00 €

3.750,00 €

8.750,00 €

9.028,00 €

820,00 €

1.160,00 €

820,00 €

1.480,00 €

1.640,00 €























800,00 €

960,00 €

960,00 €

1.120,00 €

1.120,00 €



600,00 €

600,00 €

720,00 €

900,00 €

900,00 €

700,00 €

700,00 €

820,00 €

980,00 €

980,00 €

6.600,00 €

3.600,00 €

3.900,00 €

4.400,00 €

5.200,00 €

6.000,00 €

6.200,00 €

6.800,00 €

8.000,00 €

8.400,00 €
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MEGANOVA

AUTOMATIC SELFCLEANING
MEGANOVA 651

MEGANOVA 652

MEGANOVA 653

MEGANOVA 654

MEGANOVA 655

AUTOMATIC (3,8 x 2,4 m)

AUTOMATIC (4,1 x 2,4 m)

AUTOMATIC (3,3 x 2,4 m)

AUTOMATIC (4,7 x 2,4 m)

AUTOMATIC (5,8 x 2,4 m)

equipment (according DIN 18024)
inbuilt stainless steel module for hand washing, antivandal, consisting of sink, no-touch soap
doser, no-touch hand washing, no-touch hand drying
stainless steel toilet seat (antivandal) with automatic cleaning - MAGIC BOX II DESINFECTOR UNIT
with hi-pressure, low and programmabile water consumption
extra toilet bowl flush button, programmabile water consumption
power saving lights
ventilation
litter bin antivandal - cleaning from the technical space
toilet paper holder - refilling from technical space
baby changing foldable stainless steel table (only in disabled toilet space)
hot water boiler
air condition
panic light - battery operated
clothes hanger
stainless steel handles for disabled persons with adequat rotating space
(according drawing) and toilet paper holder
* SOS panic push button with audio-visual signs and door opening (disabled space only)
** water pressure and power supply monitoring for toilet operation
toilet sign for suitable users - on exterior facade
air freshner
inner display - timer for maximal toilet use (15 minutes or programmabile)
Unique A - dispenser of toilet paper, litter bin, air freshner
**** GSM system for toilet usage and service control
**** tank for location without sewage
* doors are opened depending od what type of door is offered
** without power or water supply info display sign 'out of use' (ORANGE LED)
*** predefined time when toilet is not opened for public (ORANGE LED on info display)
**** individual made according customer needs









2.000,00 €






2.000,00 €










4.000,00 €














4.000,00 €






6.000,00 €






1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

1.200,00 €
600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €




















X





























3.000,00 €

3.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

3.600,00 €

Legend
 as standard
on request
X not offered

all prices are informative, EX-WORKS factory
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dimensions / inner automatic user spaces

703 AUTOMATIC SELF-CLEANING

703 651

703 652

703 653

703 654

AUTOMATIC (3,8 x 2,4 m)

AUTOMATIC (4,1 x 2,4 m)

AUTOMATIC (3,3 x 2,4 m)

AUTOMATIC (4,7 x 2,4 m)

45.200,00 €

55.800,00 €

71.400,00 €

82.000,00 €

703 655
AUTOMATIC (5,8 x 2,4 m)

Toilet specification according DIN norm 18024/1
NOTE: DIN 18024/2 DISABLED toilet space = toilet price + 6%

107.420,00 €

Interior
Interior is well thought in antivandal concept. The basic concept of toilet can be seen from it's layout. The toilet is divided into two types os
spaces – user spaces which are accesible to toilet users and service space which is used for monitoring purposes, and storage. All elements
are well protected and installed from technical space so the antivandal concept of toilets add value to longterm use – the elements are well
protected behind a wall and can't be stolen, or hardly broken.
Inner final finish creates both visual sensation as well as maintaining antivandal characteristics especially when HPl (high pressure laminates)
are used. HPL patterns can have many colours/designs to fit everybody's needs – contact us for details.
Equipment

Public toilet 703
Public toilet 703 design is recognizable by curved corners. Toilet facade can
be made in several colours and various materials from stainless steel tzo
zinced steel powdercoated in RAL colour. By default we use antrazit colour
which has granulate pattern and the final look is excellent with high-quality
feel.
Entrance can be free of charge or with payment. We programm the coinbox
over any coin value, in any international money.
Object facades can be further equipped with illuminated City Light placates.
The 703 was concepted, with simple curved corners making it fit perfectly
to any architectural background of public spaces, city centres or
playgrounds.
Originally optimal antivandal characteristics can be even better if special
finish is used which facilitate graffity removal.

Equipment installed inside toilet space consists (beside toilet bowl) of antivandal handwash module with three touch free sensors:
soap dispenser, water tap and handdryer. Hot water boiler can be installed on request. Baby changing foldable table facilitates
baby changing dipers.
Clothes hanger (two pairs) are positioned for adults/children/disabled persons.
Ventilation is made to keep the inner of the toilet fresh. Ventilation is combined with air freshner.
Power sabing lights add to the tendencies of eco friendly product.
SOS panic button adds to the safety of the customers, when activated, it creates audio-visual signs to exteriour public informing them that
the person inside toilet might be in need of their assistance.
Panic light operates in case of power falure maintaining inner light and showing the exit door.
Air condition is installed on location with high temperatures.
Design concept
The design concept of toilet 703 can be applied both to Manual and Automatic toilets, in various user spaces models. Automatic,
selfcleaning toilet adds to hygene and user satisfaction as it cleans the toilet seat after each use also with sequential floor washing.
Exceptional features
Beside standard configurator modes, any toilet can be customised on request.
Some of the options include adding audio, GSM module for toilet monitoring, timer for maximal usage etc.
1

East West International BC SRL Tel 0364 081001 contact@oaze-urbane.ro www.oaze-urbane.ro

703

703 651

703 652

703 653

703 654

703 655

AUTOMATIC (3,8 x 2,4 m)

AUTOMATIC (4,1 x 2,4 m)

AUTOMATIC (3,3 x 2,4 m)

AUTOMATIC (4,7 x 2,4 m)

AUTOMATIC (5,8 x 2,4 m)

AUTOMATIC SELFCLEANING

EXTERIOR
facade
Metal casettes pained in white wiht anthracite entrances
stainless steel AISI 304
stainless steel AISI 316
wood arish, painted
Other colors on request











6.800,00 €

7.200,00 €

6.400,00 €

8.000,00 €

9.200,00 €

11.200,00 €

11.880,00 €

10.560,00 €

13.200,00 €

15.180,00 €

2.400,00 €

2.450,00 €

2.170,00 €

2.700,00 €

3.080,00 €

entrance
doors are
opened
to outside

slide doors
(only disabled)



FREE ENTRANCE -user can enter by pressing entrance key on info display when nobody is
inside (GREEN indicator on LED display) and doors automatically open. After entrance, doors



FREE ENTRANCE -user can enter by pressing entrance key on info display when nobody is

additional options
coin payment (for all entrances)
payment with LCD, printer / receipt, coins and paper money acceptor, money return
EURO keylock for disabled persons free toilet cabin entrance (combined with coin payment)
CITY LIGHT wall mounted - unit price



4.000,00 €

4.000,00 €

1.760,00 €

3.520,00 €

9.000,00 €
1.600,00 €



(urinal is opened



manually)

are selfclosing and automatically locked (RED indicator on LED display)

inside (GREEN indicator on LED display) and doors automatically open. After entrance, doors
are selfclosing and automatically locked (RED indicator on LED display)

(urinal is opened

manually)

X

4.000,00 €

4.000,00 €

3.520,00 €

4.224,00 €

5.280,00 €

18.000,00 €

18.000,00 €

27.000,00 €

27.000,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €
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703

703 651

703 652

703 653

703 654

703 655

AUTOMATIC (3,8 x 2,4 m)

AUTOMATIC (4,1 x 2,4 m)

AUTOMATIC (3,3 x 2,4 m)

AUTOMATIC (4,7 x 2,4 m)

AUTOMATIC (5,8 x 2,4 m)

AUTOMATIC SELFCLEANING

INTERIOR
walls
polyurethane panel, white
stainless steel AISI 304
stainless steel AISI 316
HPL laminate (fundermax) Interior laminate Fancy Decor type 0495
ceiling
HPL laminate (fundermax) Interior laminate Fancy Decor type 0495
heating
electrical heater with LCD manual operated thermostat
other heating methods - on request
standard floor
cheramic tiles, non slip
non slip aluminium lamels
PVC
non slip rubber
floor washing disinfection system
AUTOMATIC FLOOR CLEANING - non slip aluminium lamels, programmabile cleaning
AUTOMATIC FLOOR CLEANING stainless steel grills











6.300,00 €

9.300,00 €

9.000,00 €

12.900,00 €

13.200,00 €

8.400,00 €

12.400,00 €

12.000,00 €

17.200,00 €

17.600,00 €

2.800,00 €

4.080,00 €

3.936,00 €

5.648,00 €

5.776,00 €

820,00 €

1.160,00 €

820,00 €

1.480,00 €

1.640,00 €





















800,00 €

960,00 €

960,00 €

1.120,00 €

1.120,00 €

600,00 €

600,00 €

720,00 €

900,00 €

900,00 €

700,00 €

700,00 €

820,00 €

980,00 €

980,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

3.900,00 €

4.400,00 €

5.200,00 €

6.000,00 €

6.200,00 €

6.800,00 €

8.000,00 €

8.400,00 €
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703 651

AUTOMATIC (3,8 x 2,4 m)

703

AUTOMATIC SELFCLEANING

703 652

703 653

703 654

703 655

AUTOMATIC (4,1 x 2,4 m)

AUTOMATIC (3,3 x 2,4 m)

AUTOMATIC (4,7 x 2,4 m)

AUTOMATIC (5,8 x 2,4 m)

equipment (according DIN 18024)
inbuilt stainless steel module for hand washing, antivandal, consisting of sink, no-touch soap
doser, no-touch hand washing, no-touch hand drying









stainless steel toilet seat (antivandal) with automatic cleaning - MAGIC BOX II DESINFECTOR UNIT
with hi-pressure, low and programmabile water consumption
extra toilet bowl flush button, programmabile water consumption
power saving lights
ventilation
litter bin antivandal - cleaning from the technical space
toilet paper holder - refilling from technical space
baby changing foldable stainless steel table (only in disabled toilet space)
hot water boiler
air condition
panic light - battery operated
clothes hanger
stainless steel handles for disabled persons with adequat rotating space
(according drawing) and toilet paper holder
* SOS panic push button with audio-visual signs and door opening (disabled space only)
** water pressure and power supply monitoring for toilet operation
toilet sign for suitable users - on exterior facade
air freshner
inner display - timer for maximal toilet use (15 minutes or programmabile)
Unique A - dispenser of toilet paper, litter bin, air freshner
**** GSM system for toilet usage and service control
**** tank for location without sewage
* doors are opened depending od what type of door is offered
** without power or water supply info display sign 'out of use' (ORANGE LED)
*** predefined time when toilet is not opened for public (ORANGE LED on info display)
**** individual made according customer needs











2.000,00 €

2.000,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €


























1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

1.200,00 €
600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €

3.600,00 €




















X





























3.000,00 €

3.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

2.400,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

2.400,00 €

2.400,00 €

3.600,00 €

legend
 as standard
on request
X not offered

all prices are informative, EX-WORKS factory
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Cod
produs
JSA012R
JSA013R
JSA014R
JSA024R
JSA028R
JSA029R
JSA030R
JSA032R
JSA044R
UG810R
UG910R
TW001R
CDE06M
CDE07TM
CDE13M
CDE53M

CDE500A
M

Denumire produs
Elliptical Bike

U.M.

Cantita PU eur fara Val Eur
fara TVA
te TVA

buc.

2

3977.82

7955.64

buc.

1

912.87

912.87

buc.

1

1233.33

1233.33

buc.

1

2609.25

2609.25

buc.

2

1899.24

3798.48

buc.

1

2102.1

2102.1

buc.

1

1985.97

1985.97

buc.

1

2243.22

2243.22

buc.

1

3639.72

3639.72

buc.

1

959.91

959.91

buc.

1

1891.89

1891.89

buc.

1

1930.11

1930.11

buc.

1

2352

2352

buc.

1

2768.01

2768.01

buc.

1

1299.48

1299.48

buc.

1

2926.77

2926.77

https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/jsa012r/health_fitness
Swivel Crank

https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/jsa013r/health_fitness
Swinger

https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/jsa014r/health_fitness
Jogging

https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/jsa024r/health_fitness
Pedal Seat

https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/jsa028r/health_fitness
Tai Chi

https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/jsa029r/health_fitness
Hands

https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/jsa030r/health_fitness
Dual Bicycle

https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/jsa032r/health_fitness
Shoulder Press

https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/jsa044r/health_fitness
Parallels

https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/ug810r/health_fitness
Remo Bank

https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/ug910r/health_fitness
Double Twist

https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/tw001r/health_fitness
Parallel Bars Lifting

https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/cde06m/health_fitness
Pull-Up Bars

https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/cde07tm/health_fitness
Balancing Beam

https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/cde13m/health_fitness
Ring Training
https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/cd
e53m/health_fitness
Calisthenics 500

https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/cde500am/health_fitness
buc.
1
8836.17

8836.17

CDE800A Calisthenics 800
buc.
1
12402.39 12402.39
M
https://www.galopinplaygrounds.com/en/product/cde800am/health_fitness
CDE800A Masa tenis exterior
M
Structura metalica

buc.

2

1518

3036

Holver SRL, Sos. Cristianului nr.46, Brasov - 500053, Tel-Fax : +40 268 506136, holver@holver.ro,
www.holver.ro
pagina 1/1

Structură Redwood pentru terasă - KD îmb. în dinți
fasonată
Grosime 45 mm

Lungime 3.660 mm

Lățime 70 mm

Număr articol: 55826/0366

Esențial pentru orice terasă este o bază solidă. Acesta asigură
ventilația necesară și trebuie să fie suficient de puternic
dimensionată pentru a permite dilatarea și contragerea profilelor
de podea.

Caracteristici
Stâlpi
kiln dried

Specificaţii
Grosime

45 mm

Lăţime

70 mm

Lungime

3.660 mm

Greutate

9,22 kg

Lemn terasă
Specie lemnoasă / material

Redwood

Grad uscare

kiln dried (KD)

Accesorii terase
Structură

Îmbinare în dinți, optionvalue.terraceAccessoriesConstruction1

Cant

Fasonat

Suprafaţă

rindeluit pe toate laturile

Scanaţi codul QR si veţi direcţionat catre pagina
produsului
mai multe informaţii http://www.holver.ro/shop/Terase/Accesorii/Substructura/structura-redwood-pentru-terasa---kd-imb-in-dinti-

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
4. DOTĂRI SPECIALE
FIŞA TEHNICĂ NR. 1 – Separator de hidrocarburi
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul/materialul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii
similare. Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.

Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii
tehnice cu specificaţiile tehnice
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
H = 1 - 2 m , L = 1.5 - 2.5 m, D > 1 m
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Debit minim - 6 l/s
Volum hidrocarburi - minim 500 l
Eficacitate < 5mg
Material - HDPE/Beton
Extensii separator, capace carosabile, sistem de alarma.
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia sau distributia de separatoare
de hidrocarburi , cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat
spre folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele metal, alte materiale utilizate, vor fi cele prevăzute
de către standardele europene. PN EN 858-2 etc.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea
acestora prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat
sa le verifice prin propriile incercari.
4 Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
garantia materialului:
- min. 36 luni
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Drăgan Nicolae-Cristian

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.1

Bancă simplă fără spătar
Structură de susţinere realizată din aliaj de aluminiu,
anticoroziv şi vopsit în câmp electrostatic.
Şezut realizat din rigle din lemn de esenta tare (lemn
tropical natur).

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
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Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)
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Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.2

Bancă dublă fără spătar
Structură de susţinere din aliaj de aluminiu, anticoroziv şi
vopsit în câmp electrostatic.
Şezut realizat din rigle din lemn de esenta tare (lemn
tropical natur).

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
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Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)
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Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specific tion at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vo , ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.3

Bancă cu spătar
Structură de susţinere din aliaj de aluminiu, anticoroziv
vopsit în câmp electrostatic.
Şezut şi spătar realizate din rigle din lemn de esenţă tare lemn tropical natur
NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)
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Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Minimum tragfähigkeit des Bauuntergrundes 150 kPa. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l’implantation du produit sont obligatoire. La capacité portante du sol 150 kPa (minimale). Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Capacidad portante mínima del suelo 150kPa. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.
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Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.4

Scaun cu spătar şi cotiere
Structură de susţinere din aliaj de aluminiu, anticoroziv şi
vopsit în câmp electrostatic.
Şezut şi spătar realizat din rigle din lemn de esenta tare
(lemn tropical natur).

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)
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All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Minimal load-bearing capacity of the
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Minimum tragfähi
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l’implantation du produit sont obligatoire. La capacité portante du sol 150 kPa (minimale). Ancre é
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Capacidad portante mínima del
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Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.5

Banca simpla montata pe bloc din piatra/beton
Structură de susţinere din aliaj de aluminiu turnat,
anticoroziv şi vopsit în câmp electrostatic.
Şezut realizat din rigle din lemn de esenta tare (lemn
tropical natur).

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)
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adové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
oduct are imperative. Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Minimum tragfähigkeit des Bauuntergrundes 150 kPa. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
e. La capacité portante du sol 150 kPa (minimale). Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
fijación son inalterables. Capacidad portante mínima del suelo 150kPa. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

			

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.6

Sezlong
Structură de susţinere din otel zincat la cald, vopsit în
câmp electrostatic cu vopsea pulbere.
Şezut şi spătar realizate din rigle din lemn de esenţă tare lemn tropical natur.
NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)
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Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Minimum tragfähigkeit des Bauuntergrundes 150 kPa. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l’implantation du produit sont obligatoire. La capacité portante du sol 150 kPa (minimale). Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Capacidad portante mínima del suelo 150kPa. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.
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Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specific tion at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vo , ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications tec iques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l’implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificaci n técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento e anclajes según las dimensiones del producto suministrado.
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Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.7

Scaun cu un picior central de sustinere
Structură de susţinere din otel zincat la cald, vopsit în
câmp electrostatic cu vopsea pulbere.
Şezut realizat din rigle din lemn de esenta tare (lemn
tropical natur).

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.

435

Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)
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Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.8

Cotieră / spătar pentru scaunul cu un picior central
Structură de susţinere din otel zincat la cald, vopsit în
câmp electrostatic cu vopsea pulbere.
Şezut realizat din rigle din lemn de esenta tare (lemn
tropical natur).

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)
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Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.9

Bancă / platforma montata in jurul arborilor
Structură de susţinere realizată din otel, tratat anticoroziv
şi vopsit în câmp electrostatic.
Şezut realizat din rigle din lemn de esenta tare (lemn
tropical natur).

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
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Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)
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Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specific tion at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vo , ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications tec iques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l’implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificaci n técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento e anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.10

Masă dreptunghiulară
Blatul mesei este format din lamele/rigle din lemn tropical
natur, rindeluite, cu muchii teşite, dispuse longitudinal.
Structura de sustinere din oțel, tratat anticoroziv, vopsit în
câmp electrostatic cu vopsea pulbere.

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.

720

Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)
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Proiect :
Faza :
Proiectant general :

1820

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The Producer reserves the right to amend the technical specific tion at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied produc
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vo , ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktab

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.11

Masă pătrată pentru sah
Blatul mesei este format din lamele/rigle din lemn tropical
natur, rindeluite, cu muchii teşite, dispuse longitudinal.
Suprafața mesei este gravata cu laser, cu model pentru
șah.
Structura de sustinere din oțel, tratat anticoroziv, vopsit în
câmp electrostatic cu vopsea pulbere.

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)
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DATE: 22.11.2016

V: 01

minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa
dimmensions in mm

STŮL TABLY - TCH410, 415 (ŠACHOVNICOVÝ)
All rights reserved. Protection of industrial design.

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
mmcite.com
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Minimum tragfähigkeit des Bauuntergrundes 150 kPa. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l’implantation du produit sont obligatoire. La capacité portante du sol 150 kPa (minimale). Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Capacidad portante mínima del suelo 150kPa. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.12

Bancă fără spătar, cu încărcător USB
Sezut format din lamele (rigle) din lemn tropical natur,
rindeluite, cu muchii teşite.
Structura de sustinere:
elemente laterale portante – 2buc. relizate din plăci de oțel
galvanizat vopsite în câmp electrostatic cu vopsea
pulbere.
Modul cu 2 prize USB montat pe o laterală a scaunului.
NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
LBQ110
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
2994

LBQ210

2992

434

Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
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Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)
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Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
LBQ150

2833

600

2838

300
600

200

MIN. 160

60

DLABA / PAVEMENT / PFLASTERUNG

PODSYP / GRAVEL SUB-BASE / KIES UNTERGRUND
CHEMICKÁ KOTVA M8 x 165
CHEMICAL ANCHOR
CHEMISCHER ANKER
BETON / CONCRETE C12/15
10
PRŮMĚR VRTÁNÍ
DRILL DIAMETER
BOHRDURCHMESSER

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l’implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado
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DATE: 20.1.2016

V: 02

LBQ - BLOCQ

mmcite.com

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.13

Suport pentru biciclete
Cadru din profile din oţel, tratat anticoroziv, vopsit în câmp
electrostatic, fixat prin betonare.
Cadrele se vor monta la o distanta de 100-120 cm, pentru
a permite legarea si scoaterea cu usutinta a bicicletelor de
pe ambele parti.

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.

SL505

Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
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Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)

100

ÚROVEŇ TERÉNU
GROUND LEVEL
TERRAINEBENE

60

600

520

350

110

870

350

M12
DIN 934

1005

M12
DIN 127 B

ILLUSTRATIVE PHOTO

DIN 7349

100

DLAŽBA / PAVEMENT / PFLASTERUNG

130

CHEMICKÁ KOTVA 2x M12x165
CHEMICAL ANCHOR
CHEMISCHER ANKER

BETON / CONCRETE C20/25
cca 0,04m3
2/5

350

14
PRŮMĚR VRTÁNÍ
DRILL DIAMETER
BOHRDURCHMESSER

350

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SL505 - LOTLIMIT

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are im
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produ
rmativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l’implantation du produit sont obligatoire. La capacit
nformative character. The Producer reserves the right to amend the technical specific tion at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son
dukte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vo , ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
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Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.14

Cos de gunoi cu scrumiera
Recipient cu cadru din otel, prevăzut cu capac, scrumieră,
inel suport pentru sac menajer, sistem de închidere cu
cheie.
Fixare in fundatie de beton aflata la cca. 6 cm sub nivelul
de calcare.
NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
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Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)
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Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
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Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost zá
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the p
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l’implantation du produit sont obligato
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema d
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studiu de fezabilitate
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.15

Cos de gunoi special pentru caini
Recipient cu cadru din otel, prevăzut cu spatiu integrat
pentru saci de plastic pentru caini, zona speciala de
aruncat cu inel suport pentru sac menajer, sistem de
închidere cu cheie.
Fixare in fundatie de beton aflata la cca. 6 cm sub nivelul
de calcare.

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
KOTVENÍ NA DLABU
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Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)
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Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
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Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost zá
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the p
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l’implantation du produit sont obligato
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema d
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TECHNICAL SPECIFICATIO

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.16

Cos de gunoi triplu pentru colectare selectiva
Recipient cu trei compartimente din cadru din otel,
prevăzute cu capac, 1 scrumieră, inel suport pentru saci
menajeri, sistem de închidere cu cheie.
Fixare in fundatie de beton aflata la cca. 6 cm sub nivelul
de calcare.

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)
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Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost zákla
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the pro
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Ar
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l’implantation du produit sont obligatoire
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de f

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
CS330 - CRYSTAL
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The Producer reserves the right to amend the technical specific tion at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vo , ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.17

Sistem de orientare turistică, cu săgeti
Stilp din otel galvanizat, placi cu sageti de orientare din
aluminiu, cu strat de vopsea pulbere.
Acestea sunt fixate pe module cilindrice independente,
care pot fi rotite (max. 4 placi / modul; max. 5 module).
NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex.
tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)

Proiect :
Faza :
Proiectant general :
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Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.18

Cismea
Cismeaua va fi confectionata din fonta inoxidabila, tratata
anticoroziv. Teava de curgere este confectionata din
alama si aduce un spor de igiena prin calitatile
materialului. Jetul de apa este captat intr-un sifon, cu
gratar tip rigola.
NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente. Se exclud pastişe şi
elemente cu caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neobaroc, etc.)

Proiect :
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Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

1.19

Grătar de protecţie arbore, patrat 2 x 2 m
Protecţie la baza arborelui formată dintr-un grătar din fontă
sau tablă perforată, tratată anticoroziv şi vopsită în câmp
electrostatic şi o ramă din profile metalice de fixare pe
pereţii de beton ai gropii de plantare.
Model simplu cu decupaje funcţionale liniare, radiale sau
concentrice.
NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.

optional : element de
protectie trunchi
gratar din fonta
rama din otel
galvanizat
strat de egalizare

optional : element de
fixare protectie
trunchi

fundatie prefabricata din
beton armat
pamant vegetal
substraturi groapa
de plantare

elastomer

posibiliate de extensie a
orificiului patrat din jurul
trunchiului (la fata locului)

element de conexiune
intre segmentele
gratarului

susrub cu cap ingropat si
protectie din material plastic

modul gratar cu fante liniare
vopsit in camp electrostatic

1000mm

rama perimetrala din otel galvanizat la cald
fundatie prefabricata din beton armat
4 segmente cu inaltimea de 250mm

segment care poate fi detasat
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Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
4. DOTĂRI SPECIALE
FIŞA TEHNICĂ NR. 2 – Tunel de infiltrare
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul/materialul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii
similare. Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.

Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii
tehnice cu specificaţiile tehnice
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
H = 0.4-0.7 m , L = 1 - 1.5 m, l = 0.5 -1 m
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Volum minim > 250 l
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia sau distributia de tunele de
infiltrare , cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat
spre folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele metal, alte materiale utilizate, vor fi cele prevăzute
de către standardele europene. EN 14364, ISO 10467 etc.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea
acestora prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat
sa le verifice prin propriile incercari.
4 Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
garantia materialului:
- min. 36 luni
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original

Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Drăgan Nicolae-Cristian

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

2.1.a

Dotări pentru locul de joacă tematic, pe malul apei
S-au propus în cea mai mare parte obiecte din lemn, oțel inoxidabil și materiale naturale,
care îndeplinesc simultan următoarele criterii:
- standardele de siguranță impuse;
- stabilitatea și calitatea materialelor, dar și a elementelor de fixare, care rezistă bine în
timp (atâ la condițiile climatice diverse cât și la exploatare intensă);
- întreținere ușoară;
- calitatea actului de joacă în sine, pe care interacțiunea cu obiectele o susțin;
- diversitatea opțiunilor de joacă oferite;
- relația bună în spațiu a obiectelor între ele dar și față de elementele de vegetație,
esențiale în amenajarea unui loc de joacă;
- imaginea unitară și armonizată cu spațiul natural.

Prezenta Anexa ilustrată descrie următoarele dotări:
- Element captare apă – TIP 1 (sistem ”șurubul lui Arhimede”), din oțel inoxidabil
- Canal transport apa, din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)
- Canal transport apa cu opritor la un capat , din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)
- Canal transport apa cu opritor la ambele capete, din lemn rezist. la umiditate (ex. Larice)
- Bazin din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)
- Moara de apă, din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)

Canal transport apa,
din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)

Canal transport apa cu opritor la ambele capete,
din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)

Canal transport apa cu opritor la un capat ,
din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)

Bazin din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)

NOTĂ :
- Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative, ilustrând limbajul formal, gabaritul,
culorile, materialele descrise în fişa tehnică a dotărilor pentru locul de joacă.
- Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier special pentru
locurile de joacă, cu respectarea condiţiilor de calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de
sarcini.
- Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat
(montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma
de material fotografic color.
- Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile
tehnice ale producătorului.
Element captare apă – TIP 1 (sistem ”surubul lui Arhimede”), din otel inoxidabil

Moara de apă, din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)
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Faza :
Proiectant general :
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Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

2.1.b

Dotări pentru locul de joacă tematic, pe malul apei
S-au propus în cea mai mare parte obiecte din lemn, oțel inoxidabil și materiale naturale,
care îndeplinesc simultan următoarele criterii:
- standardele de siguranță impuse;
- stabilitatea și calitatea materialelor, dar și a elementelor de fixare, care rezistă bine în
timp (atâ la condițiile climatice diverse cât și la exploatare intensă);
- întreținere ușoară;
- calitatea actului de joacă în sine, pe care interacțiunea cu obiectele o susțin;
- diversitatea opțiunilor de joacă oferite;
- relația bună în spațiu a obiectelor între ele dar și față de elementele de vegetație,
esențiale în amenajarea unui loc de joacă;
- imaginea unitară și armonizată cu spațiul natural.

Canal simplu pentru transport apa, din otel inoxidabil

Canal mobil pentru transport apa, din otel inoxidabil

Piesa tip roată actionată de căderea apei

Prezenta Anexa ilustrată descrie următoarele dotări:
- Element captare apă – TIP 2 (sistem ”șurubul lui Arhimede”), din oțel inoxidabil
- Canal mobil pentru transport apa, din oțel inoxidabil
- Canal simplu pentru transport apa, din oțel inoxidabil
- Canal transport apa cu opritor la un capat – TIP 1, din oțel inoxidabil
- Canal transport apa cu opritor la un capat – TIP 2, din oțel inoxidabil
- Bazin cu obstacole mobile pentru ghidajul apei, din oțel inoxidabil
- Piesa tip roată acționată de căderea apei
- Moara de apă, din oțel inoxidabil
NOTĂ :
- Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative, ilustrând limbajul formal, gabaritul,
culorile, materialele descrise în fişa tehnică a dotărilor pentru locul de joacă.
- Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier special pentru
locurile de joacă, cu respectarea condiţiilor de calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de
sarcini.
- Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat
(montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma
de material fotografic color.
- Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile
tehnice ale producătorului.

Bazin cu obstacole mobile pentru ghidajul apei, din otel inoxidabil

Canal transport apa cu opritor la un capat – TIP 1, din otel inoxidabil

Moara de apă, din otel inoxidabil

Canal transport apa cu opritor la un capat – TIP 2, din otel inoxidabil

Element captare apă – TIP 2 (sistem ”surubul lui Arhimede”), din otel inoxidabil
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Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

2.1.c

Dotări pentru locul de joacă tematic, pe malul apei
S-au propus în cea mai mare parte obiecte din lemn, oțel inoxidabil și materiale naturale,
care îndeplinesc simultan următoarele criterii:
- standardele de siguranță impuse;
- stabilitatea și calitatea materialelor, dar și a elementelor de fixare, care rezistă bine în
timp (atâ la condițiile climatice diverse cât și la exploatare intensă);
- întreținere ușoară;
- calitatea actului de joacă în sine, pe care interacțiunea cu obiectele o susțin;
- diversitatea opțiunilor de joacă oferite;
- relația bună în spațiu a obiectelor între ele dar și față de elementele de vegetație,
esențiale în amenajarea unui loc de joacă;
- imaginea unitară și armonizată cu spațiul natural.

Sistem de joacă tip corabie, din lemn rezistent la umiditate

Sistem de joacă tip familie de ra e, din lemn rezistent la umiditate

Prezenta Anexa ilustrată descrie următoarele dotări:
- Sistem de joacă tip corabie, din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)
- Sistem de joacă tip omidă, din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)
- Sistem de joacă tip familie de rațe, din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)

NOTĂ :
- Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative, ilustrând limbajul formal, gabaritul,
culorile, materialele descrise în fişa tehnică a dotărilor pentru locul de joacă.
- Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier special pentru
locurile de joacă, cu respectarea condiţiilor de calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de
sarcini.
- Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat
(montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma
de material fotografic color.
- Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile
tehnice ale producătorului.
Sistem de joacă tip omidă, din lemn rezistent la umiditate
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Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

2.2.a

Dotări pentru locul de joacă, pe platoul de lângă locuinte
S-au propus în cea mai mare parte obiecte din lemn, oțel inoxidabil și materiale naturale,
care îndeplinesc simultan următoarele criterii:
- standardele de siguranță impuse;
- stabilitatea și calitatea materialelor, dar și a elementelor de fixare, care rezistă bine în
timp (atâ la condițiile climatice diverse cât și la exploatare intensă);
- întreținere ușoară;
- calitatea actului de joacă în sine, pe care interacțiunea cu obiectele o susțin;
- diversitatea opțiunilor de joacă oferite;
- relația bună în spațiu a obiectelor între ele dar și față de elementele de vegetație,
esențiale în amenajarea unui loc de joacă;
- imaginea unitară și armonizată cu spațiul natural.

Sistem complex de joacă cu turn, leagăne, tobogan, sfori etc

Sistem complex de joacă pentru că ărat cu sfori

Sistem de joacă tip sarpe, pentru groapa de nisip

Sistem de joacă tip tractor

Prezenta Anexa ilustrată descrie următoarele dotări:
- Sistem complex de joacă cu turn, leagăne, tobogan, sfori etc, din lemn rezistent la
umiditate (de ex. Larice) și oțel inoxidabil
- Sistem complex de joacă pentru cățărat cu sfori, din lemn rezistent la umiditate (de ex.
Larice)
- Sistem de joacă tip șarpe, pentru groapa de nisip, din lemn rezistent la umiditate (de ex.
Larice)
- Sistem de joacă tip tractor, din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)
NOTĂ :
- Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative, ilustrând limbajul formal, gabaritul,
culorile, materialele descrise în fişa tehnică a dotărilor pentru locul de joacă.
- Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier special pentru
locurile de joacă, cu respectarea condiţiilor de calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de
sarcini.
- Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat
(montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma
de material fotografic color.
- Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile
tehnice ale producătorului.
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Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

2.2.b

Dotări pentru locul de joacă, pe platoul de lângă locuinte
S-au propus în cea mai mare parte obiecte din lemn, oțel inoxidabil și materiale naturale,
care îndeplinesc simultan următoarele criterii:
- standardele de siguranță impuse;
- stabilitatea și calitatea materialelor, dar și a elementelor de fixare, care rezistă bine în
timp (atâ la condițiile climatice diverse cât și la exploatare intensă);
- întreținere ușoară;
- calitatea actului de joacă în sine, pe care interacțiunea cu obiectele o susțin;
- diversitatea opțiunilor de joacă oferite;
- relația bună în spațiu a obiectelor între ele dar și față de elementele de vegetație,
esențiale în amenajarea unui loc de joacă;
- imaginea unitară și armonizată cu spațiul natural.

Disc rotativ TIP 1

Disc rotativ TIP 2

Leagăn cu co

Prezenta Anexa ilustrată descrie următoarele dotări:
- Disc rotativ TIP 1
- Disc rotativ TIP 2
- Carusel (disc rotativ) pentru scaun cu rotile
- Leagăn cu coș
- Balasoar mic
- Balansoar dublu
- Balansoar tip căluț

Carusel (disc rotativ) pentru scaun cu rotile
Balansoar dublu

Balasoar mic

Balansoar tip călu

NOTĂ :
- Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative, ilustrând limbajul formal, gabaritul,
culorile, materialele descrise în fişa tehnică a dotărilor pentru locul de joacă.
- Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier special pentru
locurile de joacă, cu respectarea condiţiilor de calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de
sarcini.
- Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat
(montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma
de material fotografic color.
- Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile
tehnice ale producătorului.
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Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
4. DOTĂRI SPECIALE
FIŞA TEHNICĂ NR. 3 - Sistem recuperare ape pluviale si irigare
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul/materialul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii
similare. Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.

Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii
tehnice cu specificaţiile tehnice
impuse prin caietul de sarcini

Producător

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
H = 1.4 - 2 m , D > 1 m
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Volum minim > 1500 l
Filtru pentru ape pluviale
Pompa submersibila
Automatizare
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia sau distributia de sisteme de
recuperare ape pluviale si irigare , cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat
spre folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele metal, alte materiale utilizate, vor fi cele prevăzute
de către standardele europene. EN 14364, ISO 10467 etc.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea
acestora prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat
sa le verifice prin propriile incercari.
4 Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
garantia materialului:
- min. 36 luni
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original

Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Drăgan Nicolae-Cristian

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

3.1

Dotări pentru fitness si sport
S-au propus în cea mai mare parte obiecte oțel inoxidabil și materiale rezistente la uzură,
care îndeplinesc simultan următoarele criterii:
- standardele de siguranță impuse;
- stabilitatea și calitatea materialelor, dar și a elementelor de fixare, care rezistă bine în
timp (atâ la condițiile climatice diverse cât și la exploatare intensă);
- întreținere ușoară;
- imaginea unitară și armonizată cu restul amenajării.

Mobilierului propus este după cum urmează:
- Echipament fitness - Elliptical Bike
- Echipament fitness - Swivel Crank
- Echipament fitness - Swinger
- Echipament fitness - Jogging
- Echipament fitness - Pedal Seat
- Echipament fitness - Tai Chi
- Echipament fitness - Hands
- Echipament fitness - Dual Bicycle
- Echipament fitness - Shoulder Press
- Echipament fitness - Parallels

- Echipament fitness - Remo Bank
- Echipament fitness - Double Twist
- Echipament fitness - Parallel Bars Lifting
- Echipament fitness - Pull-Up Bars
- Echipament fitness - Balancing Beam
- Echipament fitness - Ring Training
- Sistem complex de bare, spaliere, inele, TIP 1
- Sistem complex de bare, spaliere, inele, TIP 2
- Masa tenis exterior

NOTĂ :
- Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative, ilustrând limbajul formal, gabaritul,
culorile, materialele descrise în fişa tehnică a dotărilor pentru fitness și sport.
- Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier special pentru
fitness și sport în aer liber, cu respectarea condiţiilor de calificare, a fişelor tehnice şi a
caietului de sarcini.
- Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat
(montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma
de material fotografic color.
- Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile
tehnice ale producătorului.

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl
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4.1

Toaleta publica automata
Toaleta modulara adaptata utilizarii pentru persoane cu
dizabilitati.
- Sistem electronic automat de deschidere / închidere ușă
de intrare; se va putea activa în caz de urgență sau în
lipsa curentului electric.
- Sistem automat de spălare și dezinfectare a vasului
toaletei pe interior și exterior.
- Sistem automat de spălare și dezinfectare a podelei
cabinei.
- Afișaj exterior cu informații și semnalare luminoasă.
- Incăpere tehnică separată (opțional).

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex.
tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
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4.2

Chiosc comercial
Chioscul trebuie sa fie compartimentat si mobilat
corespunzator comertului cu profil gastronomic.
Posibilitate de deschidere/vanzare pe minim 2 laturi,
sistem de inchidere/securizare inclus.
Sistem de ventilatie si sistem de încălzire pe timp de iarnă,
sistem de iluminat LED.
Podea anti derapantă cu rezistență mare la uzură,
cu profil special pentru scurgerea apei.
Fundația din beton armat prevăzută cu racorduri la
rețelele electrice, de apă și canalizare.

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex.
tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
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4.3

Pergola
Pergola cu structura metalica, din otel galvanizat (sau
zincat si vopsit in camp electrstatic) si acoperire cu
elemente din lemn cu profil min. 45x45 mm, rindeluite si
tratate pe toate fetele.
Furnizorul va oferi detalii în legătură cu tratamentele
periodice de întreținere care trebuie aplicate tuturor
confecțiilor din lemn.
Toate piesele metalice de prindere sau fixare vor fi tratate
anticoroziv.

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului de mobilare urbană.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de
calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană,
modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex.
tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)

Proiect :
Faza :
Proiectant general :
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4.4

Parapet din lemn
Aleile sau platformele din lemn, acolo unde este necesar,
vor fi prevăzute cu parapet din aceeași specie lemnoasă,
dură și rezistentă la umiditate, de ex. Teak sau
Massaranduba.
Parapetul va fi alcătuit din piese verticale de min.
45x70mm, rindeluite pe toate fețele, cu muchii ușor
rorunjite.
Furnizorul va oferi detalii în legătură cu tratamentele
periodice de întreținere care trebuie aplicate tuturor
confecțiilor din lemn.
Toate piesele metalice de prindere sau fixare vor fi tratate
anticoroziv.

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică. Se exclud pastişe şi elemente cu
caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
confecții din lemn pentru exterior, cu respectarea
condiţiilor de calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de
sarcini.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
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Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

4.5

Parapet din metal

teava rectangulara 40x20mm
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bara otel patrat 16x16mm
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Parapetul va fi alcătuit din bare de otel patrat si teava
rectangulara din otel, zincate si vopsite în câmp
electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent (DB),
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către
proiectant şi beneficiar.

DETALIU Parapet metalic

110

Parapetii metalici propusi in proiect, folositi la alei, scari,
pod/pasarela pietonala, vor fi proiectati urmarindu-se
Detaliile Tip alaturate.

bara otel patrat 16x16mm

10

Pasarela pietonala va primi o mana curenta din alama,
conform detaliului alaturat.
Furnizorul va oferi detalii în legătură cu tratamentele
periodice de întreținere care trebuie aplicate tuturor
confecțiilor din metal.
Toate piesele metalice de prindere sau fixare vor fi tratate
anticoroziv.
DETALIU Parapet metalic cu mână curentă din alamă
teava rectangulara 40x20mm

profil mana curenta din alama

100

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică. Se exclud pastişe şi elemente cu
bara otel patrat 16x16mm
caracter istoricizant (ex. neo-clasic, neo-baroc, etc.)
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bara otel patrat 16x16mm

bara otel patrat 18x18mm
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Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în
confecții din metal pentru exterior, cu respectarea
condiţiilor de calificare, a fişelor tehnice şi a caietului de
sarcini.

teava rectangulara 60x20mm

110

108

80

18

bara otel patrat 16x16mm

Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.

Exemplu mână curentă din alamă

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Parapet metalic propus, adaptat pentru scări
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5.1

Bloc din piatră naturală (andezit)
Bloc din andezit – fiamat: destinat pentru consolidarea de mal de tip terasa si realizarea
treptelor.
Blocurile au forma paralelipipedului dreptunghic, cu marginile taite drept si fete texturate
fin. Prezinta compactitate si duritate ridicata, fara fisuri. Culoarea este cenusie inchis, cu
nuante usor verzui.
Dimensiuni:
40x50x100 cm. Greutate: 556kg/buc
60x50x100 cm. Greutate: 835kg/buc
20x20x100 cm. Greutate: 112kg/buc

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative, ilustrând limbajul formal, gabaritul,
culorile, materialele descrise în fişa tehnică a elementului.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare,
a fişelor tehnice şi a caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat
(montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma
de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile
tehnice ale producătorului.
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5.2

Piloți metalici înșurubați
Piloți metalici înșurubați din oțel, galvanizat conform:
DIN EN ISO 1461
Dimensiuni:
a – Lungime: 2078mm/ 3000mm
b – Diametrul exterior: 76.10mm
c – Diametrul interior: 68.90mm
d – Filetul: M16
e – Diametrul cencului gaurilor: 150mm
f – Numarul gaurilor si diametrul lor: 6x14d
g – Flansa dimensiuniea minima: 160mm
h – Flansa dimensiuniea maxima: 182mm
g – Flansa grosime: 8mm

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu
respectarea condiţiilor de calificare, a fişelor tehnice şi a
caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
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5.3

Bordură din aluminiu
Platbanda din flexibila din aluminiu, cu inaltime de 100-150
mm este utilizata pentru delimitarea gropilor de plantare
(pentru arbori propusi si existenti) din incinta istorica de
suprafetele de calcare: agregate compactare sau pavaj.
Raza cercului de delimitare ca avea min. 3m.
Elementele de prindere, imbinare sau ancorare sunt
realizate din otel galvanizat cu rezistenta mare la uzura,
coroziune si la temperaturi ridicate.

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu
respectarea condiţiilor de calificare, a fişelor tehnice şi a
caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.

Exemple de platbanda si diferite tipuri de montaj

Proiect :
Faza :
Proiectant general :
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5.4

Structura RedWood
Structura pentru terasa din Redwood cu grad de uscare
“klin dried(KD) si suprafata rindeluita pe toate laturile.
Elementele de prindere, imbinare sau ancorare cu
suruburi din inox. Elemente de protectie lemn – ulei pentru
lemn de exterior.
Dimensiuni elemente :
Latime: 70mm
Grosime: 45mm
Lungime: max 3.66m
Greutate: 9.22kg

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu
respectarea condiţiilor de calificare, a fişelor tehnice şi a
caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
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5.5

Podele lemn masiv
Massaranduba cu grad de uscare “klin dried(KD).
Elementele de prindere, imbinare sau ancorare - suruburi
din inox. Elemente de protectie lemn – ulei pentru lemn de
exterior.
Dimensiuni elemente :
Latime: 145mm
Grosime: 21mm
Lungime: max 4.58m
Greutate: 19.246kg
Ton culoare: Maro inchis, rosiatic
Clasa de durabilitate: Clasa 1 conform EN350-2

NOTĂ :
Referinţele şi desenele prezentate sunt orientative,
ilustrând limbajul formal, gabaritul, culorile, materialele
descrise în fişa tehnică a elementului.
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu
respectarea condiţiilor de calificare, a fişelor tehnice şi a
caietului de sarcini.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care
produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă
permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta
sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări
în funcţie de specificaţiile tehnice ale producătorului.
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6.1

Arbori foiosi: Acer platanoides (artar)
-Arbore de dimensiune medie, cu coroană rotundă și
deasă.
-Arborele are o creștere medie de cca 40 cm/an, ajungând
la maturitate până la 15m înălțime și 4-6m diametrul
coroanei.
-Rezistent la boli sau căldură, adaptat la clima zonei și
recomandat mediilor urbane.
-Frunzele tinere sunt roșcate, dezvoltându-se în frunze
verde intens; toamna frunzele devin auriu-roșcat.
-Suportă soluri uscate.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înălțime totală: 400-500cm
- diametrul coroanei: min. 150-200cm
- circumferința trunchiului (1,3m de la colet): 25-30cm
- înălțimea minimă a trunchiului, sub coroană: 200cm
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6.2

Arbori foiosi: Carpinus betulus (carpen)
-Arbore de dimensiune medie, cu coroană rotundă la
maturitate.
-Arborele are o creștere medie de cca 35 cm/an, ajungând
la maturitate până la10-20m înălțime și 7-12m diametrul
coroanei.
-Rezistent la boli, vânt sau căldură, adaptat la clima zonei
și recomandat mediilor urbane.
-Frunze ovale, verde deschis, toamna devin galben intens,
și deseori rămân în copac până primăvara.
-Tolerant în majoritatea tipurilor de sol, face bine față în
scurte perioade de inundații.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înălțime totală: 400-500cm
- diametrul coroanei: min. 150-200cm
- circumferința trunchiului (1,3m de la colet): 20-25cm
- înălțimea minimă a trunchiului, sub coroană: 200cm
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6.3

Arbori foiosi: Aesculus hippocastanum Baumannii (castan fara fructe)
-Arbore de dimensiune mare, cu coroană boltită și deasă.
-Arborele are o creștere medie de cca 40 cm/an, ajungând
la maturitate până la 20-25m înălțime și 12-20m diametrul
coroanei.
-Rezistent la boli sau căldură, adaptat la clima zonei și
recomandat mediilor urbane, sensibil în medii poluate.
-Frunzele sunt palmate și mari, de culoare verde închis,
toamna devin galben-maro. Florile albe, grupate în
buchete mari de 20-30 cm, au mijlocul inițial galben,
schimbându-se în roșu-cărămiziu.
-Tolerant în diferite tipuri de sol, preferă însă soluri umede.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înălțime totală: 400-500cm
- diametrul coroanei: min. 150-200cm
- circumferința trunchiului (1,3m de la colet): 25-30cm
- înălțimea minimă a trunchiului, sub coroană: 200cm
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6.4

Arbori foiosi: Alnus glutinosa (arin)
-Arbore de dimensiune mare, cu coroană piramidală și
rară.
-Arborele are o creștere medie de 30-40 cm/an, ajungând
la maturitate până la 10-20m înălțime și 8-12m diametrul
coroanei.
-Rezistent la umiditate, chiar inundații temporare, la vânt și
boli, adaptat la clima zonei.
-Frunzele ovale, verde închis sunt păstrate până toamna
târziu, fără culoare specifică acestui sezon.
-Preferă soluri umede și ușor acide.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înălțime totală: 400-500cm
- diametrul coroanei: min. 150-200cm
- circumferința trunchiului (1,3m de la colet): 20-25cm
- înălțimea minimă a trunchiului, sub coroană: 200cm

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.5

Arbori foiosi: Fraxinus excelsior Aurea (frasin)
-Arbore de dimensiune medie, cu coroană conică-rotundă
la maturitate.
-Arbore cu rată de creștere moderată, are frunzele verde
pal în perioada de primăvara-vară devenind toamna
galben intens, aurii, având un puternic efect decorativ în
acest sezon.
-Preferă soluri umede și tolerează bine căldura deși se
adaptează mai ușor în medii umbrite și mai răcoroase.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înălțime totală: 400-500cm
- diametrul coroanei: min. 150-200cm
- circumferința trunchiului (1,3m de la colet): 25-30cm
- înălțimea minimă a trunchiului, sub coroană: 200cm

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.6

Arbori foiosi: Juglans regia (nuc comun)
-Arbore foarte popular, de dimensiune medie spre mare,
cu coroană rotundă, cu viață de până la 600 de ani.
-Arborele are o creștere medie de 40-45 cm/an, ajungând
la maturitate până la 15-20m înălțime și 10-15m diametrul
coroanei.
-Rezistent în medii urbane, adaptat la clima zonei, preferă
locuri calde și însorite.
-Frunzele mari, verde închis nu au culoare specifică
toamna și au parfum spefific la atingere. Fructele sunt
comestibile.
-Preferă soluri mai degrabă umede dar bine drenate, ușor
acide și calcaroase.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înălțime totală: 400-500cm
- diametrul coroanei: min. 150-200cm
- circumferința trunchiului (1,3m de la colet): 20-25cm
- înălțimea minimă a trunchiului, sub coroană: 200cm

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.7

Arbori foiosi: Populus tremula (plop)
-Arbore de dimensiune medie, cu coroană ovală,
asimetrică.
-Arborele are o creștere medie de 80 cm/an în primii 15
ani , mai apoi de 30-40cm/an, ajungând la maturitate până
la 10-20m înălțime și 7-10m diametrul coroanei.
-Rezistent la îngheț și umiditate, se adaptează foarte bine
în mediul urban
-Frunzele aproape rotunde și ascuțite la vârf, verde mat cu
nuante albastre pe partea inferioară, devin toamna
galbene, uneori ușor roșiatice.
-Tolerează orice tip de sol, dezvoltându-se cel mai bine în
solurile umede la suprafață.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înălțime totală: 400-500cm
- lățimea coroanei: min. 150-200cm
- circumferința trunchiului (1,3m de la colet): 25-30cm
- înălțimea minimă a trunchiului, sub coroană: 200cm

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.8

Arbori foiosi: Salix alba (salcie)
-Arbore tipic pentru malurile apelor, de dimensiune mare,
cu coroană boltită și crengi bogate și lungi.
-Arborele are o creștere medie de 60-80 cm/an în primii
ani , mai apoi de cca. 30cm/an, ajungând la maturitate
până la 15-20m înălțime și 10-15m diametrul coroanei.
-Rezistent la îngheț și vânt, se adaptează foarte bine în
mediul urban, potrivit pentru zone inundabile.
-Frunzele alungite și subțiri au culoare verde, aproape griargintiu, mate pe o față lucioase pe cealaltă. Toamna nu
au o culoare specifică.
-Preferă soluri alcaline, umede însă se poate adapta cu
ușurință în orice alte medii.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înălțime totală: min. 400cm
- circumferința trunchiului (1,3m de la colet): 20-25cm
- înălțimea minimă a trunchiului, sub coroană: 200cm

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.9

Arbori foiosi: Salix alba Tristis (salcie plangatoare)
-Arbore tipic pentru malurile apelor, de dimensiune mare,
cu coroană boltită și crengi bogate și crengi secundare
lungi, subțiri și flexibile, curgătoare.
-Arborele are o creștere medie de cca.60 cm/an în primii
ani , mai apoi de cca. 30cm/an, ajungând la maturitate
până la 15-20m înălțime și 10-15m diametrul coroanei.
-Rezistent la îngheț și vânt, se adaptează foarte bine în
mediul urban, potrivit pentru zone inundabile.
-Frunzele alungite și subțiri au culoare verde, mate pe o
față lucioase pe cealaltă. Toamna devin ușor gălbui.
-Preferă soluri alcaline, umede însă se poate adapta cu
ușurință în orice alte medii.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înălțime totală: min. 400cm
- circumferința trunchiului (1,3m de la colet): 20-25cm
- înălțimea minimă a trunchiului, sub coroană: 200cm

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.10

Arbori foiosi: Prunus avium Plena (cires decorativ)
-Arbore de dimensiune mică, cu coroană rotundă și
bogată.
-Arborele are o creștere medie de cca. 30 cm/an,
ajungând la maturitate până la 7-12m înălțime.
-Preferă căldura și zonele luminoase, adaptat la clima
zonei.
-Florile albe, rotunde și dese îi dau primavara un aspect
decorativ.
-Preferă soluri moderat umede, alcaline, calcaroase.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înălțime totală: 400-500cm
- diametrul coroanei: min. 150-200cm
- circumferința trunchiului (1,3m de la colet): 20-25cm
- înălțimea minimă a trunchiului, sub coroană: 150cm

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.11

Arbori foiosi: Prunus serrulata Shirofugen (cires decorativ)
-Arbore de dimensiune mică, cu coroană asimetrică care
capătă la maturitate formă de umbrelă.
-Arborele are o creștere medie de cca. 30 cm/an,
ajungând la maturitate până la 5-8m înălțime.
-Preferă căldura și zonele luminoase, adaptat la clima
zonei.
-Frunzele tinere sunt roșiatice, iar florile rotunde și dese
sunt albe la început, devin roz înainte de cădere. Înflorirea
are loc târziu, în mai.
-Preferă soluri umede, alcaline.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înălțime totală: 400-500cm
- diametrul coroanei: min. 150-200cm
- circumferința trunchiului (1,3m de la colet): 20-25cm
- înălțimea minimă a trunchiului, sub coroană: 150cm

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.12

Arbori foiosi: Prunus subhirtella Autumnalis (cires decorativ)
-Arbore de dimensiune mică, cu coroană asimetrică și
crengi suple.
-Arborele are o creștere medie de cca. 25 cm/an,
ajungând la maturitate până la 5m înălțime.
-Preferă căldura și zonele luminoase, adaptat la clima
zonei.
-Florile sunt rotunde, roz deschis, înflorirea are loc în
martie/aprilie.
-Preferă soluri umede, alcaline dar se adaptează ușor în
alte medii.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înălțime totală: 400-500cm
- diametrul coroanei: min. 150-200cm
- circumferința trunchiului (1,3m de la colet): 20-25cm
- înălțimea minimă a trunchiului, sub coroană: 150cm

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.13

Arbori foiosi: Malus baccata Street parade (mar decorativ)
-Arbore ornamental de talie mică, decorațiv primăvara prin
flori și vara-toamna prin fructe. Are o coroană ovală când
e tânăr și rotundă la maturitate.
-Arborele ajunge până la cca 5m înăltime si cca. 3-4m
diametrul coroanei.
-Rezistent la boli sau căldură, adaptat la clima zonei și
recomandat pentru parcuri sau grădini.
-Are muguri roz și florile albe sau roz intens. fructele roșuoranj sau roșu-mov de cca 2 cm care ramân pană toamna
târziu.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înăltime totală: minim 300cm
- diametrul coroanei: 150-200cm
- circumferinta trunchiului (1,3m dela colet): 20-25cm
- înăltimea minimă a trunchiului, sub coroană: 150cm

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.14

Pomi si arbusti fructiferi: Malus domestica (mar)
Speciile de meri propuse se vor stabili în fazele ulterioare
ale proiectului, de către proiectant, împreună cu
beneficiarul și ținând cont de recomandările furnizorului.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înăltime totală: minim 250cm
- diametrul coroanei: min. 100-150cm
- circumferința trunchiului (1,3m de la colet): 20-25cm

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.15

Pomi si arbusti fructiferi: Pyrus communis (par)
Speciile de peri propuse se vor stabili în fazele ulterioare
ale proiectului, de către proiectant, împreună cu
beneficiarul și ținând cont de recomandările furnizorului.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înăltime totală: minim 250cm
- diametrul coroanei: min. 100-150cm
- circumferința trunchiului (1,3m de la colet): 20-25cm

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.16

Pomi si arbusti fructiferi: Prunus avium (cires)
Speciile de cireși propuse se vor stabili în fazele ulterioare
ale proiectului, de către proiectant, împreună cu
beneficiarul și ținând cont de recomandările furnizorului.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înăltime totală: minim 250cm
- diametrul coroanei: min. 100-150cm
- circumferința trunchiului (1,3m de la colet): 20-25cm

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.17

Pomi si arbusti fructiferi: Prunus armeniaca (cais)
Speciile de caiși propuse se vor stabili în fazele ulterioare
ale proiectului, de către proiectant, împreună cu
beneficiarul și ținând cont de recomandările furnizorului.

Dimensiuni la plantare:
- min. 4 x replantat în pepinieră, cu balot
- înăltime totală: minim 250cm
- diametrul coroanei: min. 100-150cm
- circumferința trunchiului (1,3m de la colet): 20-25cm

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.18

Gard viu: Ligustrum vulgare 'Atrovirens'
-Arbust înalt și dens, cu o creștere medie de cca.25cm/an,
ajungând la maturitate până la 3-4m înălțime și diametru.
-Rezistent în medii urbane, adaptat la clima zonei,
tolerează foarte bine căldura.
-Frunzele variază ca și nuanță pe parcursul anului, de la
verde deschis, la verde foarte închis, la bun-violet toamna
târziu sau iarna.
-Preferă soluri calcaroase, dar este foarte adaptabil,
tolerând bine atât solurile uscate cât și cele umede.

Dimensiuni și specificații la plantare:
- plantat în rând dublu, rădăcină nudă
- înălțime minimă la plantare: 80 cm
- distanță plantare: 25cm

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.19

Arbusti foiosi
Speciile propuse au fost alese și vor fi amplasate astfel
încât prin aspectul și coloritul diferit îmbogățesc experiența
vizuală în timpul traversării aleilor sau accentuează zone
cu diverse funcțiuni.
Decorativi prin tulpini, frunze, flori sau fructe, arbuștii oferă
o cromatică variată pe tot parcursul anului.

Sunt propuse următoarele specii de arbuști, cu înălțimile
minime la plantare:

Cornus alba 'Sibirica'

Cornus alba 'Elegantissima'

Cornus sanguinea 'Winter Beauty'

Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'

Syriga vulagris Alb

Viburnum opulus 'Roseum'

Viburnum x bodnantense 'Charles Lamont'

Salix purpurea 'Nana'

Salix repens argentea

Rosa Floribunda Alb

1. Cornus alba 'Sibirica' - H min = 60-80cm
2. Cornus alba 'Elegantissima' - H min = 60-80cm
3. Cornus sanguinea 'Winter Beauty' - H min = 60-80cm
4. Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'
- H min = 40-60cm
5. Syriga vulagris Alb - H min = 125-150cm
6. Viburnum opulus 'Roseum' - H min = 125-150cm
7. Viburnum x bodnantense 'Charles Lamont'
- H min = 80-100cm
8. Salix purpurea 'Nana' - H min = 60-100cm
9. Salix repens argentea - H min = 40-60cm
10. Rosa Floribunda Alb - H min = 40-60cm

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.20

Plante perene - soare
Speciile propuse au fost alese și vor fi amplasate în
suprafețele însorite, astfel încât prin aspectul și coloritul
diferit îmbogățesc experiența vizuală în timpul traversării
aleilor sau accentuează zone cu diverse funcțiuni.
Decorative prin frunze și flori, plantele oferă o cromatică
variată pe tot parcursul anului.
Iberis sempervirens

Thymus serpyllum

Aster novi-belgii

Perovskia atriplicifolia

Echinacea hybrida

Echinops bannaticus

Iris sibirica

Leucanthemum x superbum

Nepeta yunnanensis

Sanguisorba officinalis

Stachys byzantina

Salvia nemorosa

Sedum telephium

Veronicastrum virginicum

Sunt propuse următoarele specii:
1. Iberis sempervirens
2. Thymus serpyllum
3. Aster novi-belgii
4. Perovskia atriplicifolia
5. Echinacea hybrida
6. Echinops bannaticus
7. Iris sibirica
8. Leucanthemum x superbum
9. Nepeta yunnanensis
10. Sanguisorba officinalis
11. Stachys byzantina
12. Salvia nemorosa
13. Sedum telephium
14. Veronicastrum virginicum
Înălțimea minimă la plantare va fi de 30 cm, dacă
furnizorul nu recomandă altfel.

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.21

Plante perene - umbra
Speciile propuse au fost alese și vor fi amplasate în
zonele umbrite și inaccesibile, astfel încât prin aspectul și
coloritul diferit îmbogățesc experiența vizuală în timpul
traversării parcului.
Decorative prin frunze și flori, plantele oferă o cromatică
variată pe tot parcursul anului.

Ajuga reptens

Brunnera macrophylla

Cornus canadensis

Galium odoratum

Helleborus niger

Vinca major

Tiarella cordifolia

Vinca major

Sunt propuse următoarele specii:
1. Ajuga reptens
2. Brunnera macrophylla
3. Cornus canadensis
4. Galium odoratum
5. Helleborus niger
6. Oxalis acetosella
7. Tiarella cordifolia
8. Vinca major
9. Dryopteris filix mas
Înălțimea minimă la plantare va fi de 15-20 cm, dacă
furnizorul nu recomandă altfel.

Dryopteris filix mas

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl
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6.22

Plante acvatice
Speciile propuse completează flora locală, astfel încât prin
aspectul și coloritul diferit îmbogățesc experiența vizuală
în timpul traversării parcului de-a lungul malurilor.
Decorative prin frunze și flori, plantele oferă o cromatică
variată pe tot parcursul anului.

Iris ensata

Sunt propuse următoarele specii:
1. Iris ensata
2. Pontaderia cordata
3. Sagitaria latifolia
Înălțimea minimă la plantare va fi de 30 cm, dacă
furnizorul nu recomandă altfel.

Pontaderia cordata

Sagitaria latifolia

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Anexă ilustrată la fişa tehnică nr.

6.23

Suprafete înierbate
Speciile propuse vor fi amplasate în completarea florei
locale, astfel încât prin aspectul și coloritul diferit
îmbogățesc experiența vizuală în timpul traversării
parcului.
Se va urmări crearea unui contrast între zonele cu plante
acoperitoare de sol, cu creștere pe orizontală și iarba
decorativă cu creștere pe verticală.

Miscanthus sinensis 'Morning light'

Panicum virgatum 'Heavy metal'

Hordeum 'Ponytails'

Molinia caerulea 'Heidebraut'

Hedera helix

Parthenocissus quinquefolia

Allium caeruleum

Galanthus woronovii

Sunt propuse următoarele specii:
Graminee- iarbă decorativă:
1. Miscanthus sinensis 'Morning light'
2. Panicum virgatum 'Heavy metal'
3. Stipa tenuissima / Hordeum 'Ponytails'
4. Molinia caerulea 'Heidebraut'
Plante cățărătoare:
5. Hedera helix
6. Parthenocissus quinquefolia
Bulbi:
7. Allium caeruleum
8. Galanthus woronovii
Înălțimea minimă la plantare va fi de 30 cm, dacă
furnizorul nu recomandă altfel.
Specii gazon:
Seminte de diverse specii de graminee pentru a crea
amestecuri diferentiate in functie de expunerea la soare
sau la umbra sau de rezistenta la uzura.

Diverse specii de graminee

Proiect :
Faza :
Proiectant general :

Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii - tronson Parcul Rozelor, din municipiul Cluj-Napoca
studiu de fezabilitate
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR
Faza:

Studiu de fezabilitate, elaborat conform HG 907/ 2016

Beneficiar:

Municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca

Proiectant general:

sc planwerk arhitectura si urbanism srl, str. Georges Clemenceau, nr. 3, 400021, Cluj-Napoca

BORDEROU FIȘE TEHNICE

Cap. 1 Fișe tehnice MOBILIER URBAN
1.1

BANCĂ SIMPLĂ FĂRĂ SPĂTAR

1.2

BANCĂ DUBLĂ FĂRĂ SPĂTAR

1.3

BANCĂ CU SPĂTAR

1.4

SCAUN CU SPĂTAR SI COTIERE

1.5

BANCĂ SIMPLĂ MONTATĂ PE BLOC DIN PIATRĂ / BETON

1.6

ȘEZLONG

1.7

SCAUN CU UN PICIOR CENTRAL DE SUSȚINERE

1.8

COTIERĂ/SPĂTAR PENTRU SCAUNUL CU UN PICIOR CENTRAL

1.9

PLATFORMA MONTATA IN JURUL ARBORILOR

1.10 MASĂ DREPTUNGHIULARĂ
1.11 MASĂ PĂTRATĂ PENTRU ȘAH
1.12 BANCĂ FĂRĂ SPĂTAR, CU ÎNCĂRCĂTOR USB
1.13 SUPORT PENTRU BICICLETE
1.14 COȘ DE GUNOI CU SCRUMIERĂ
1.15 COȘ DE GUNOI SPECIAL PENTRU CAINI
1.16 COȘ DE GUNOI TRIMPLU PENTRU COLECTARE SELECTIVĂ
1.17 SISTEM DE ORIENTARE TURISTICĂ, CU SĂGEȚI
1.18 CIȘMEA
1.19 GRĂTAR DE PROTECȚIE ARBORE, PĂTRAT 2 X 2m
Cap. 2 Fișe tehnice DOTĂRI PENTRU LOCUL DE JOACĂ
2.1

DOTĂRI PENTRU LOCUL DE JOACĂ TEMATIC, PE MALUL APEI

2.2

DOTĂRI PENTRU LOCUL DE JOACĂ, PE PLATOUL DE LÂNGĂ LOCUINȚE

Cap. 3 Fișe tehnice DOTĂRI PENTRU FITNESS ȘI SPORT
3.1

DOTĂRI PENTRU FITNESS ȘI SPORT
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Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR
Faza:

Studiu de fezabilitate, elaborat conform HG 907/ 2016

Beneficiar:

Municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca

Proiectant general:

sc planwerk arhitectura si urbanism srl, str. Georges Clemenceau, nr. 3, 400021, Cluj-Napoca

Cap. 4 Fișe tehnice DOTĂRI SPECIALE
4.1

TOALETĂ PUBLICĂ AUTOMATĂ

4.2

CHIOSC COMERCIAL

4.3

PERGOLĂ

4.4

PARAPET DIN LEMN

4.5

PARAPET METALIC

Cap. 5 Fișe tehnice SUPRAFEȚE DE CĂLCARE, PAVAJE, BORDURI
5.1

BLOC DIN PIATRĂ NATURALĂ (ANDEZIT)

5.2

PILOȚI METALICI ÎNȘURUBAȚI

5.3

BORDURĂ DIN ALUMINIU

5.4

STRUCTURĂ REDWOOD

5.5

PODELE LEMN MASIV

Cap. 6 Fișe tehnice SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
6.1

ARBORI FOIOȘI: Acer platanoides (arțar)

6.2

ARBORI FOIOȘI: Carpinus betulus (carpen)

6.3

ARBORI FOIOȘI: Aesculus hippocastanum Baumannii (castan fara fructe)

6.4

ARBORI FOIOȘI: Alnus glutinosa (arin)

6.5

ARBORI FOIOȘI: Fraxinus excelsior Aurea (frasin)

6.6

ARBORI FOIOȘI: Juglans regia (nuc comun)

6.7

ARBORI FOIOȘI: Populus tremula (plop)

6.8

ARBORI FOIOȘI: Salix alba (salcie)

6.9

ARBORI FOIOȘI: Salix alba Tristis (salcie plângătoare)

6.10 ARBORI FOIOȘI: Prunus avium Plena (cireș decorativ)
6.11 ARBORI FOIOȘI: Prunus serrulata Shirofugen (cireș decorativ)
6.12 ARBORI FOIOȘI: Prunus serrulata Shirofugen (cireș decorativ)
6.13 ARBORI FOIOȘI: Malus baccata Street parade (măr decorativ)
6.14 POMI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI: Malus domestica (măr)
6.15 POMI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI: Pyrus communis (păr)
6.16 POMI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI: Prunus avium (cireș)
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6.17 POMI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI: Prunus armeniaca (cais)
6.18 GARD VIU: Ligustrum vulgare 'Atrovirens'
6.19 ARBUȘTI FOIOȘI
6.20 PLANTE PERENE – SOARE
6.21 PLANTE PERENE – UMBRĂ
6.22 PLANTE ACVATICE
6.23 SUPRAFEȚE ÎNIERBATE

Cap. 7 Fișe tehnice ILUMINAT PUBLIC

7.1

Sistem de iluminat unidirectional – TIP 1.1

7.2

Sistem de iluminat bidirectional – TIP 1.2

7.3

Sistem de iluminat încastrat în zid de beton – TIP 2

7.4

Sistem de iluminat la baza arborilor – TIP 3

7.5

Coloana cu 1 modul de iluminat, Hpct luminos=4m – TIP 4.1

7.6

Coloana cu 2 module de iluminat, Hpct luminos=4m – TIP 4.2

7.7

Coloana cu 1 modul de iluminat, Hpct luminos=5m – TIP 4.3

7.8

Coloana multifuncțională prevăzută cu un modul de iluminat 360°, max50W, un modul 180°, max 30W
și un modul având funcția de filmare, H total coloana=5,2m – TIP 5.1

7.9

Coloana multifuncțională prevăzută cu un modul de iluminat 360°, max50W,
H total coloana=5,2m – TIP 5.2

7.10 Coloana multifuncțională prevăzută cu un modul de iluminat 360°, max50W, cu HotSpot WiFi
si un modul având funcția de filmare, H total coloana=5,2m – TIP 5.3
7.11 Coloana multifuncțională prevăzută cu un modul de iluminat 360°, max50W
si un modul având funcția de filmare, H total coloana=4,3m – TIP 5.4
7.12 Coloana multifuncțională prevăzută cu un modul de iluminat 360°, max50W,
H total coloana=4,3m – TIP 5.5
7.13 Coloana multifuncțională prevăzută cu un modul de iluminat 360°, max50W, cu HotSpot WiFi,
H total coloana=4,3m – TIP 5.6
7.14 Coloana multifuncțională prevăzută cu un modul de iluminat 360°, max50W, cu HotSpot WiFi
si un modul având funcția de filmare, H total coloana=4,3m – TIP 5.7
7.15 Coloana multifuncțională prevăzută cu un modul de iluminat 360°, max50W,
cu un modul având funcția de filmare și un buton de panică, H total coloana=4,3m – TIP 5.8
7.16 Sistem de telegestiune
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SC PLANWERK SRL - proiectant general
Semnătură

Data: decembrie 2020

Ștampilă

SC PRODECO ARHITECTURA SI INGINERIE SRL - proiectant de specialitate
Semnătură

Data: decembrie 2020

Ștampilă
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FISA TEHNICA Nr.5.1
Bloc din piatra naturala(andezit)
Nr.crt.

Denumirea si descrierea utilaj
Parametrii tehnici şi funcţionali: Bloc din piatra naturala-andezit
 Bloc din andezit – fiamat: destinat pentru consolidarea de mal
de tip terasa si realizarea treptelor.


Aspect: Blocurile au forma paralelipipedului dreptunghic,cu
marginile taite drept si fete texturate fin. Prezinta compactitate
si duritate ridicata, fara fisuri. Culoarea este cenusie inchis, cu
nuante usor verzui.



Dimensiuni: 40x50x100 cm. Greutate: 556kg/buc
60x50x100 cm. Greutate: 835kg/buc

1

2
3
4
5

20x20x100 cm. Greutate: 112kg/buc


Absorbtie de apa la presiune atmosferica,max – 0.2%



Densitate aparenta – 2738kg/m3



Porozitate deschisa – 0.5%



Rezistenta la flexiune, (medie) – 31.5Mpa



Rezistenta la flexiune – Valoarea redusa de asteptare – 27Mpa



Sarcina de rupere minima – 10 kN



Rezistenta la abraziune-Bohme(medie) – 4238mm^3



Rezistenta la alunecare/derapare(medie) – 59mm

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare
Respectarea condiţiilor din catalog,
Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante
Echipament fabricat in conformitate cu standardele europene
Agrementare tehnica
Condiţii de garanţie şi postgaranţie
Conform contractului cu furnizorul
Alte condiţii cu caracter tehnic: nu este cazul;

Corespondenţa propunerii tehnice cu
specificaţiile tehnice impuse prin Caietul
de Sarcini

Producator

FISA TEHNICA Nr. 5.2
Piloti metalici insurubati
Nr.crt.

Denumirea si descrierea utilaj
Parametrii tehnici şi funcţionali: Piloti metalici insurubati
 Dimensiuni: a – Lungime: 2078mm/ 3000mm
b – Diametrul exterior: 76.10mm
c – Diametrul interior: 68.90mm
d – Filetul: M16
e – Diametrul cencului gaurilor: 150mm

1

f – Numarul gaurilor si diametrul lor: 6x14d
g – Flansa dimensiuniea minima: 160mm
h – Flansa dimensiuniea maxima: 182mm
g – Flansa grosime: 8mm


Material: Oțel, galvanizat conform: DIN EN ISO 1461

Corespondenţa propunerii tehnice cu
specificaţiile tehnice impuse prin Caietul
de Sarcini

Producator


2
3
4
5

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare
Respectarea condiţiilor din catalog,
Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante
Echipament fabricat in conformitate cu standardele europene
Condiţii de garanţie şi postgaranţie
Conform contractului cu furnizorul
Alte condiţii cu caracter tehnic: nu este cazul;

FISA TEHNICA Nr.5.3
Bordura din aluminiu
Nr.crt.

Corespondenţa propunerii tehnice cu
specificaţiile tehnice impuse prin Caietul
de Sarcini

Denumirea si descrierea utilaj

Producator

Parametrii tehnici şi funcţionali: Bordura din aluminiu
 Dimensiuni:
Inaltime: 100-150mm
Grosime: 3-5mm
1

Lungime: 2-3m


Material: Platbanda

flexibila

din

aluminiu,

pentru

delimitarea suprafetelor de calcare. Elementele de prindere,
imbinare sau ancorare din otel galvanizat.
2
3
4
5

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare
Respectarea condiţiilor din catalog,
Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante
Echipament fabricat in conformitate cu standardele europene
Condiţii de garanţie şi postgaranţie
Conform contractului cu furnizorul
Alte condiţii cu caracter tehnic: nu este cazul;
FISA TEHNICA Nr.5.4
Structura RedWood

Nr.crt.

Denumirea si descrierea utilaj
Parametrii tehnici şi funcţionali: Structura pentru terasa
 Dimensiuni elemente :

1

Latime: 70mm
Grosime: 45mm
Lungime: max 3.66m

Corespondenţa propunerii tehnice cu
specificaţiile tehnice impuse prin Caietul
de Sarcini

Producator

Greutate: 9.22kg


Material: Redwood cu grad de uscare “klin dried(KD) si
suprafata rindeluita pe toate laturile. Elementele de prindere,
imbinare sau ancorare cu suruburi din inox. Elemente de
protectie lemn – ulei pentru lemn de exterior.

2
3
4
5

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare
Respectarea condiţiilor din catalog,
Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante
Echipament fabricat in conformitate cu standardele europene
Condiţii de garanţie şi postgaranţie
Conform contractului cu furnizorul
Alte condiţii cu caracter tehnic: nu este cazul;
FISA TEHNICA Nr.5.5
Podele lemn masiv

Nr.crt.

Denumirea si descrierea utilaj
Parametrii tehnici şi funcţionali: Podele lemn masiv
 Dimensiuni elemente :
Latime: 145mm

1

Grosime: 21mm
Lungime: max 4.58m
Greutate: 19.246kg
Ton culoare: Maro inchis, rosiatic

Corespondenţa propunerii tehnice cu
specificaţiile tehnice impuse prin Caietul
de Sarcini

Producator

Clasa de durabilitate: Clasa 1 conform EN350-2


Material: Massaranduba cu grad de uscare “klin dried(KD).
Elementele de prindere, imbinare sau ancorare - suruburi din
inox. Elemente de protectie lemn – ulei pentru lemn de
exterior.

2
3
4
5

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare
Respectarea condiţiilor din catalog,
Condiţii privind conformitatea cu standarde relevante
Echipament fabricat in conformitate cu standardele europene
Condiţii de garanţie şi postgaranţie
Conform contractului cu furnizorul
Alte condiţii cu caracter tehnic: nu este cazul;

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.1 – BANCĂ SIMPLĂ FĂRĂ SPĂTAR
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: 180-200cm
Lăţime: 50cm – 60cm
Înălţime şezut: 43 – 45cm
1.2 Componente
- Şezut :
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu grosime de min. 3cm şi max. 5cm
Riglele se fixează prin înşurubare în partea inferioară, fiind găurite în prealabil;
- Structura de susţinere:
Elemente din aliaj de aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic cu vopsea pulbere.
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la 5-10cm sub nivelul de călcare.
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
Umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice, din aliaj de aluminiu turnat, vor fi vopsite în câmp electrostatic cu vopsea
pulbere; acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus.
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante

4

5

Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.2 – BANCĂ DUBLĂ FĂRĂ SPĂTAR
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: 290 – 310cm
Lăţime: 50cm – 60cm
Înălţime şezut: 43 – 45cm
1.2 Componente
- Şezut :
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu grosime de min. 3cm şi max. 5cm
Riglele se fixează prin înşurubare în partea inferioară, fiind găurite în prealabil;
- Structura de susţinere:
Elemente din aliaj de aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic cu vopsea pulbere.
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la 5-10cm sub nivelul de călcare.
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
Umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice, din aliaj de aluminiu turnat, vor fi vopsite în câmp electrostatic cu vopsea
pulbere; acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus.
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante

4

5

Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.3 – BANCĂ CU SPĂTAR
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: 170 - 200cm
Lăţime: 60cm – 70cm (inclusiv spătar)
Înălţime şezut: 43 – 45cm
Înălţime spătar: maxim 90cm de la cota de călcare
1.2 Componente
- Şezut și spătar:
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu grosime de min. 3cm şi max. 5cm
Riglele se fixează prin înşurubare în partea inferioară, fiind găurite în prealabil;
- Structura de susţinere:
Elemente din aliaj de aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic cu vopsea pulbere.
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la 5-10cm sub nivelul de călcare.
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
Umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice, din aliaj de aluminiu turnat, vor fi vopsite în câmp electrostatic cu vopsea
pulbere; acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus.
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare).
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
4 Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.4 – SCAUN CU SPĂTAR SI COTIERE
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: 55-65cm
Lăţime: 60cm – 70cm (inclusiv spătar)
Înălţime şezut: 43 – 45cm
Înălţime spătar: maxim 90cm de la cota de călcare
1.2 Componente
- Şezut și spătar:
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu grosime de min. 3cm şi max. 5cm
Riglele se fixează prin înşurubare în partea inferioară, fiind găurite în prealabil;
- Structura de susţinere:
Elemente din aliaj de aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic cu vopsea pulbere.
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la 5-10cm sub nivelul de călcare.
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
Umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice, din aliaj de aluminiu turnat, vor fi vopsite în câmp electrostatic cu vopsea
pulbere; acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus.
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante

4

5

Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.5 – BANCĂ SIMPLĂ MONTATĂ PE BLOC DIN PIATRĂ / BETON
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: 180-200cm
Lăţime: 50cm – 60cm
Înălţime şezut: 7-10cm
1.2 Componente
- Şezut :
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu grosime de cca 3-5 cm.
Riglele se fixează prin înşurubare în partea inferioară, fiind găurite în prealabil;
- Structura de susţinere:
Elemente din aliaj de aluminiu turnat, vopsit în câmp electrostatic cu vopsea pulbere.
Elementele de susținere sunt fixate în blocul din beton cu ancora chimica, la 11-12cm sub
partea superioara a betonului.
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
Umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice, realizate din aliaj de aluminiu turnat, vor fi vopsite în câmp electrostatic cu
vopsea pulbere; acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus.
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante

4

5

Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.6 – SEZLONG
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: 160-180cm
Lăţime: 60cm – 70cm (inclusiv spătar)
Înălţime totalat: 90-100cm
1.2 Componente
- Şezut și spătar:
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu grosime de min. 3cm şi max. 5cm
Riglele se fixează prin înşurubare în partea inferioară, fiind găurite în prealabil;
Structura
de susţinere:
Elemente verticale
portante din otel, zincat la cald, vopsit în câmp electrostatic cu vopsea
pulbere
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la cca.10cm sub nivelul de călcare.
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
Umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare).
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
4 Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.7 – SCAUN CU UN PICIOR CENTRAL DE SUSȚINERE
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: 60-70cm
Lăţime: 60-70cm
Înălţime şezut: 43 – 45cm
1.2 Componente
- Şezut:
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu dimensiuni intre 6x6cm si 7x7 cm
Riglele se fixează prin înşurubare în partea inferioară, fiind găurite în prealabil;
- Structura de susţinere:
Elemente portante sunt realizate din otel, cu formă simplă, zincate la cald, vopsite în câmp
electrostatic cu vopsea pulbere.
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la 10-15cm sub nivelul de călcare
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
Umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare)
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
4 Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.8 – COTIERĂ/SPĂTAR PENTRU SCAUNUL CU UN PICIOR CENTRAL
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Latime: 45 – 50cm
Adâncime/înclinare: cca. 15 cm
Înălţime coriera/spătar: maxim 35cm de la cota șezutului
1.2 Componente
Elemente portante si spatarul sunt realizate din otel, cu formă simplă, zincate la cald,
vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere.
Fixarea se ralizează direct de scaunul cu un picior central, conform indicațiilor
producătorului.
Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
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Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.9 – PLATFORMA MONTATA IN JURUL ARBORILOR
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: 180-200cm
Lăţime: 180-200cm
Înălţime şezut: 43 – 45cm
1.2 Componente
- Şezut:
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu dimensiuni intre 6x6cm si 7x7 cm
Riglele se fixează prin înşurubare în partea inferioară, fiind găurite în prealabil;
- Structura de susţinere:
Elemente portante sunt realizate din otel, cu formă simplă, zincate la cald, vopsite în câmp
electrostatic cu vopsea pulbere.
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la 10-15cm sub nivelul de călcare
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
Umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
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Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.10 – MASĂ DREPTUNGHIULARĂ
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime masa: 180-200cm;
Lăţime masa: 70-75cm;
Înălţime masa: 70 – 75cm;
1.2 Componente
- Blat masă :
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu grosime de min. 3cm şi max. 5cm
Riglele se fixează prin înşurubare în partea inferioară, fiind găurite în prealabil;
- Structura de susţinere:
Elemente portante sunt realizate din otel, cu formă simplă, zincate la cald, vopsite în câmp
electrostatic cu vopsea pulbere.
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la cca. 10 cm sub nivelul de călcare
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus.
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
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Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare).
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.11 – MASĂ PĂTRATĂ PENTRU SAH
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime masa: 65-70cm;
Lăţime masa: 60-70cm;
Înălţime masa: 70 – 75cm;
1.2 Componente
- Blat masă :
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu grosime de min. 3cm şi max. 5cm
Riglele se fixează prin înşurubare în partea inferioară, fiind găurite în prealabil;
Riglele sunt gravate cu laser, cu model pentru sah.
- Structura de susţinere:
Elemente portante sunt realizate din otel, cu formă simplă, zincate la cald, vopsite în câmp
electrostatic cu vopsea pulbere.
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la 10-15cm sub nivelul de călcare
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante

4

5

Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
Nume , semnatura persoana autorizata
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.12 – BANCĂ FĂRĂ SPĂTAR, CU ÎNCĂRCĂTOR USB
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime totală șezut: 250-350cm
Lăţime șezut: 50cm – 60cm
Înălţime şezut: 43 – 45cm
1.2 Componente
- Şezut:
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu grosime de 2-5cm şi înălțime de
maxim 20cm
Riglele se fixează prin înşurubare, fiind găurite în prealabil;
- Structura de susţinere:
Elemente verticale portante din otel, cu formă simplă, zincate la cald, vopsite în câmp
electrostatic cu vopsea pulbere
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la cca. 6cm sub nivelul de călcare.
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
- Alte accesorii: încărcător USB
2

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
Umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus.
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;

3

Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.

4

Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni
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Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.13 – SUPORT PENTRU BICICLETE
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Înălţime peste nivelul de călcare: 80 – 110cm
Lăţime: min.60cm – max75cm
1.2 Componente
- 2 elemente verticale cu lăţimea de 6 – 8cm şi grosimea de 1 – 1,2cm
-1 element orizontal 6- 8cm x 1 - 1,2cm
- Fixare în blocuri de fundaţie din beton dimensionate corespunzător; faţa superioară a
fundaţiei se afla la 10-15cm sub nivelul de călcare.
1.3 Material:
profile din oţel zincat
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Cadrele se vor monta la o distanta de 100-120 cm, pentru a permite legarea si scoaterea cu
usutinta a bicicletelor de pe ambele parti.
Toate componentele metalice vor fi finisate şi garantate împotriva coroziunii, conform normelor
europene în vigoare.
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus.
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
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Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: min. 36 luni
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si intretinere
manual de exploatare si documentatie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.14 – COȘ DE GUNOI CU SCRUMIERĂ
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: maxim 35cm
Lăţime: maxim 35cm
Înălţime: 90 – 100cm
Volum: minim 30 l
1.2 Componente
- Structura:
Elemente din metal, foaie / platbandă cu grosime de minim 3mm, cu formă simplă, zincate la
cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător, cota
superioara a fundatie din beton este la cca. 6 cm sub nivelul de calcare.
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
- Accesoriu pentru stingerea țigărilor și scrumieră
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus.
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
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Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din metal sau alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.15 – COȘ DE GUNOI SPECIAL PENTRU CAINI
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: maxim 35cm
Lăţime: maxim 35cm
Înălţime: 90 – 100cm
Volum: minim 30 l
1.2 Componente
- Structura:
Elemente din metal, foaie / platbandă cu grosime de minim 3mm, cu formă simplă, zincate la
cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător, cota
superioara a fundatie din beton este la cca. 6 cm sub nivelul de calcare.
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
- Spatiu integrat pentru saci de plastic pentru caini, zona speciala de aruncat cu inel suport
pentru sac menajer, sistem de închidere cu cheie.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus.
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
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Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din metal sau alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.16 – COȘ DE GUNOI TRIMPLU PENTRU COLECTARE SELECTIVA
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: 70-90cm
Lăţime: maxim 35cm
Înălţime: 90 – 100cm
Volum: minim 30 l
1.2 Componente
- Structura:
Elemente din metal, foaie / platbandă cu grosime de minim 3mm, cu formă simplă, zincate la
cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător, cota
superioara a fundatie din beton este la cca. 6 cm sub nivelul de calcare.
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
- Recipient cu trei compartimente din cadru din otel, prevăzute cu capac, 1 scrumieră, inel
suport pentru saci menajeri, sistem de închidere cu cheie.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus.
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
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Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din metal sau alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.17 – SISTEM DE ORIENTARE TURISTICĂ, CU SĂGEȚI
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Înălțime maximă: 3,5m
Înălțime minimă până la prima placă de afișaj: 2,35m
Lățime (inclusiv plăci de orientare): 1,40m – 1,50m
Diametru exterior stâlp de susținere: 89-90cm
Dimensiuni plăci de orientare: 120 x 695-700 x 15 mm
Greutate: 35 – 72Kg (în funcție de numărul modulelor și plăcilor)
1.2 Componente
A. Suport: stâlp cilindric (89x5mm) și tuburi interioare
B. Module de susținere: tuburi (89x5mm) și piese metalice cu grosimea de 10mm
Modulele se vor putea roti; nr. max. 5 module
C. Plăci din aluminiu (120x695x15mm) vopsite cu vopsea pulbere care marchează direcțiile
(serigrafiate sau cu folie adezivă) – max. 4 plăci pe un modul
Prinderea și sistemul de fixare al plăcilor pe cilindrul de susținere va fi invizibil
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Toate componentele metalice vor fi finisate şi garantate împotriva
coroziunii, conform normelor europene în vigoare
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere,
structură fină mată; acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai
sus
Culori:se vor folosi culori din gama RAL sau echivalent, într-o nuanţă de gri care se va stabili
ulterior de către proiectant şi beneficiar.
Culorile plăcilor de orientare (max.3), tipul și culorile fontului folosit se vor stabili în funcție de
design-ul grafic care va fi ales de către beneficiar.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate.
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
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Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru metal şi tratarea acestuia vor fi cele
prevăzute de către standardele europene
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
garantia materialului: min. 36 luni
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR.1.18 – CIȘMEA
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
15cm-30cm x 20cm-50cm
Înălţime peste nivelul de călcare:85 – 120cm
1.2 Componente
- corp din fontă inoxidabilă, oțel tubular sau placi din oțel zincate și vopsite în câmp
electrostatic cu vopsea pulbere
- fixare în blocuri de fundaţie din beton dimensionate corespunzător conform specificațiilor
producătorului; faţa superioară a fundaţiei se afla la 13-15cm sub nivelul de călcare
- țeavă de curgere din alamă sau oțel; posibilitate de montare a 2 țevi de curgere, pe 2 laturi
opuse și implicit a 2 rigole de captare a apei
- rigolă de captare a apei cu grătar din fontă
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Regulator de presiune și timer pentru economia de apă
Toate componentele metalice vor fi finisate şi garantate împotriva
coroziunii, conform normelor europene în vigoare
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
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Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru metal şi tratarea acestuia vor fi cele
prevăzute de către standardele europene
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
garantia materialului: min. 36 luni
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.19 – GRĂTAR DE PROTECȚIE ARBORE, PĂTRAT 2 X 2m
Se va oferta o linie de mobilier urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Dimensiune groapă de plantare: 200 x 200cm
Lungime / lățime: min.198 x 198cm
Orificiu pătrat în jurul trunchiului: 65 – 70 x 60-70cm, extensibil până la 100cm x 100cm prin
separarea mecanică a segmentelor interioare
Grosime elemente din fontă : min. 40mm
Dimensiune fante liniare: 16 – 20mm
Rezistența la încărcare de până la 50kN, minim 30kN
1.2 Componente, material
- Module grătar: 4 buc / segmente, cu fante liniare (paralele cu una din laturi), radiale sau
concentrice
fontă EN-GJL-250 conform SR EN 1561, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere DB
sau RAL
2 din cele 4 module vor fi prevăzute cu orificii securizate pentru alimentarea gropii de plantare
cu apă sau îngrășământ
-Ramă perimetrală modulară: 2 sau 4 segmente , 200 x1200cm, înălțime ramă 80mm
oțel galvanizat la cald, profile verticale din tablă de 5mm grosime sudate pe o ramă de susținere
realizată din profil tubular rectangular 40x40mm din oțel
- Elemente de prindere a celor 4 module din fontă pentru asigurarea rigidizarii sistemului
material EN-GJS- 500
- Structura de susţinere: 4 segmente
Cuvă din beton armat prefabricat – pătrată
Dimensiune exterioară 200x200cm
Dimensiune interioară 170 x 170cm
Înălțime cuvă 25cm
Armarea cuvei va fi calculată pentru încărcări de până la 50 kN, min. 30kN
Conform SR EN 1072
2

3

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Elementele metalice vizibile vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau
echivalent (DB), într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu
respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat
spre folosinţă permanentă în situaţii similare – centru istoric). Prezentarea va fi facuta sub forma
de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele metal, alte materiale utilizate, vor fi cele prevăzute
de către standardele europene. SR EN 1561, SR EN 1072 etc.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.

4
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Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
garantia materialului: - min. 36 luni
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
2. DOTĂRI PENTRU LOCUL DE JOACĂ
FIŞA TEHNICĂ NR. 2.1 – DOTĂRI PENTRU LOCUL DE JOACĂ TEMATIC, PE MALUL APEI
Se va oferta o linie de dotări pentru locuri de joacă contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de dotări pentru locuri de joacă, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu mobilieril urban, pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Dimensiunile obiectelor variază.
Pentru fiecare obiect în parte se va specifica zona de protecție necesară utilizării în siguranță,
zonă în care nu se vor amplasa alte obiecte sau obstacole.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Majoritatea obiectelor descrise în prezenta fișă tehnică sunt destinate jocului cu apa, toate
materialele, îmbinările și piesele de fixare vor fi rezistente la umiditate.
S-au propus în cea mai mare parte obiecte din lemn, oțel inoxidabil și materiale naturale, care
îndeplinesc simultan următoarele criterii:
- standardele de siguranță impuse;
- stabilitatea și calitatea materialelor, dar și a elementelor de fixare, care rezistă bine în timp
(atâ la condițiile climatice diverse cât și la exploatare intensă);
- întreținere ușoară;
- calitatea actului de joacă în sine, pe care interacțiunea cu obiectele o susțin;
- diversitatea opțiunilor de joacă oferite;
- relația bună în spațiu a obiectelor între ele dar și față de elementele de vegetație, esențiale
în amenajarea unui loc de joacă;
- imaginea unitară și armonizată cu spațiul natural.
In funcție de utilizare, echipamentele propuse sunt după cum urmează:

3

4

- Element captare apă TIP 1 (sistem ”șurubul lui Arhimede”, din oțel inoxidabil
- Canal transport apa, din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)
- Canal transport apa cu opritor la un capat , din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)
- Canal transport apa din lemn cu opritor la ambele capete
- Bazin din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)
- Moara de apă, din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)
- Element captare apă TIP 2 (sistem ”șurubul lui Arhimede”, din oțel inoxidabil
- Canal mobil pentru transport apa, din oțel inoxidabil
- Canal simplu pentru transport apa, din oțel inoxidabil
- Canal transport apa cu opritor la un capat TIP 1, din oțel inoxidabil
- Canal transport apa cu opritor la un capat TIP 2, din oțel inoxidabil
- Bazin cu obstacole mobile pentru ghidajul apei, din oțel inoxidabil
- Piesa tip roată acționată de căderea apei
- Moara de apă, din oțel inoxidabil
- Sistem de joacă tip corabie, din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)
- Sistem de joacă tip omidă, din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)
- Sistem de joacă tip familie de rațe, din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de echipamente pentru locurile
de joacă în aer liber, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat
spre folosinţă permanentă în situaţii similare. Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele metal, alte materiale utilizate, vor fi cele prevăzute
de către standardele europene. SR EN 1561, SR EN 1072 etc.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: minim 5 ani
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Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
2. DOTĂRI PENTRU LOCUL DE JOACĂ
FIŞA TEHNICĂ NR. 2.2 – DOTĂRI PENTRU LOCUL DE JOACĂ, PE PLATOUL DE LÂNGĂ LOCUIN ȚE
Se va oferta o linie de dotări pentru locuri de joacă contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de dotări pentru locuri de joacă, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu mobilieril urban, pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Dimensiunile obiectelor variază.
Pentru fiecare obiect în parte se va specifica zona de protecție necesară utilizării în siguranță,
zonă în care nu se vor amplasa alte obiecte sau obstacole.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
S-au propus în cea mai mare parte obiecte din lemn, oțel inoxidabil și materiale naturale, care
îndeplinesc simultan următoarele criterii:
- standardele de siguranță impuse;
- stabilitatea și calitatea materialelor, dar și a elementelor de fixare, care rezistă bine în timp
(atâ la condițiile climatice diverse cât și la exploatare intensă);
- întreținere ușoară;
- calitatea actului de joacă în sine, pe care interacțiunea cu obiectele o susțin;
- diversitatea opțiunilor de joacă oferite;
- relația bună în spațiu a obiectelor între ele dar și față de elementele de vegetație, esențiale
în amenajarea unui loc de joacă;
- imaginea unitară și armonizată cu spațiul natural.
In funcție de utilizare, echipamentele propuse sunt după cum urmează:
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5

- Sistem complex de joacă cu turn, leagăne, tobogan, sfori etc, din lemn rezistent la umiditate
(de ex. Larice) și oțel inoxidabil
- Sistem complex de joacă pentru cățărat cu sfori, din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)
- Sistem de joacă tip șarpe, pentru groapa de nisip, din lemn rezistent la umiditate (de ex.
Larice)
- Sistem de joacă tip tractor, din lemn rezistent la umiditate (de ex. Larice)
- Disc rotativ TIP 1
- Disc rotativ TIP 2
- Carusel (disc rotativ) pentru scaun cu rotile
- Leagăn cu coș
- Balasoar mic
- Balansoar dublu
- Balansoar tip căluț
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de echipamente pentru locurile
de joacă în aer liber, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat
spre folosinţă permanentă în situaţii similare. Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele metal, alte materiale utilizate, vor fi cele prevăzute
de către standardele europene. SR EN 1561, SR EN 1072 etc.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: minim 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
3. DOTĂRI PENTRU FITNESS ȘI SPORT
FIŞA TEHNICĂ NR. 3 – DOTĂRI PENTRU FITNESS ȘI SPORT
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de dotări pentru fitness și sport în aer liber, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu mobilieril urban, pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Dimensiunile obiectelor variază.
Pentru fiecare obiect în parte se va specifica zona de protecție necesară utilizării în siguranță,
zonă în care nu se vor amplasa alte obiecte sau obstacole.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
S-au propus în cea mai mare parte obiecte oțel inoxidabil și materiale rezistente la uzură, care
îndeplinesc simultan următoarele criterii:
- standardele de siguranță impuse;
- stabilitatea și calitatea materialelor, dar și a elementelor de fixare, care rezistă bine în timp
(atâ la condițiile climatice diverse cât și la exploatare intensă);
- întreținere ușoară;
- imaginea unitară și armonizată cu restul amenajării.
In funcție de utilizare, echipamentele propuse sunt după cum urmează:
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- Echipament fitness - Elliptical Bike
- Echipament fitness - Swivel Crank
- Echipament fitness - Swinger
- Echipament fitness - Jogging
- Echipament fitness - Pedal Seat
- Echipament fitness - Tai Chi
- Echipament fitness - Hands
- Echipament fitness - Dual Bicycle
- Echipament fitness - Shoulder Press
- Echipament fitness - Parallels
- Echipament fitness - Remo Bank
- Echipament fitness - Double Twist
- Echipament fitness - Parallel Bars Lifting
- Echipament fitness - Pull-Up Bars
- Echipament fitness - Balancing Beam
- Echipament fitness - Ring Training
- Sistem complex de bare, spaliere, inele, etc TIP 1
- Sistem complex de bare, spaliere, inele, etc TIP 2
- Masa tenis exterior
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de echipamente pentru fitness
și sport în aer liber, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat
spre folosinţă permanentă în situaţii similare. Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele metal, alte materiale utilizate, vor fi cele prevăzute
de către standardele europene. SR EN 1561, SR EN 1072 etc.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: min. 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
4. DOTĂRI SPECIALE
FIŞA TEHNICĂ NR. 4.1 – TOALETĂ PUBLICĂ AUTOMATĂ
Se va oferta o linie de dotări contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu mobilierul urban, pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: max. 500cm;
Lățime: max. 250cm
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
- toaletă adaptată utilizării pentru persoane cu dizabilitati
- sistem electronic automat de deschidere / închidere ușă de intrare; se va putea activa în caz
de urgență sau în lipsa curentului electric
- podea cu profil special pentru scurgerea apei
- sistem automat de spălare și dezinfectare a vasului toaletei pe interior și exterior
- sistem automat de spălare și dezinfectare a podelei cabinei
- sistem de igienizare a mâinilor pe bază de senzori
- sistem de distribuție automată a hârtiei igienice
- sistem de aerisire și odorizare
- sistem de încălzire pe timp de iarnă
- sistem automat de iluminat LED
- sistem acustic cu instrucțiuni vocale
- fundație din beton armat prevăzută cu racorduri la rețelele de apă și canalizare
- podea anti derapantă cu rezistență mare la uzură
- afișaj exterior cu informații și semnalare luminoasă
- manetă de deschidere manuală a ușii
- încăpere tehnică separată (opțional)
Elementele metalice exterioare, vizibile vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama
RAL sau echivalent (DB), într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi
beneficiar
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat
spre folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele metal, alte materiale utilizate, vor fi cele prevăzute
de către standardele europene. SR EN 1561, SR EN 1072 etc.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
4 Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
garantia materialului:
- min. 36 luni
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
4. DOTĂRI SPECIALE
FIŞA TEHNICĂ NR. 4.2 – CHIOSC COMERCIAL
Se va oferta o linie de dotări contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu mobilierul urban, pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: max. 450cm;
Lățime: max. 300cm
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
- posibilitate de deschidere/vanzare pe minim 2 laturi
- compartimentare si mobilare corespunzatoare comertului gastronomic
- sistem de inchidere/securizare inclus
- sistem de ventilatie
- sistem de încălzire pe timp de iarnă
- sistem de iluminat LED
- podea cu profil special pentru scurgerea apei
- podea anti derapantă cu rezistență mare la uzură
- fundație din beton armat prevăzută cu racorduri la rețelele electrice, de apă și canalizare
Elementele metalice exterioare, vizibile vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama
RAL sau echivalent (DB), într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi
beneficiar
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat
spre folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele metal, alte materiale utilizate, vor fi cele prevăzute
de către standardele europene. SR EN 1561, SR EN 1072 etc.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
4 Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
garantia materialului:
- min. 36 luni
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
4. DOTĂRI SPECIALE
FIŞA TEHNICĂ NR. 4.3 – PERGOLA
Se va oferta o linie de dotări contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu mobilierul urban, pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: cca. 1000cm;
Lățime: cca. 400cm
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Structura din elementele metalice, alcatuite fie din otel galvanizat , fie din otel zincat apoi vopsit
în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent (DB), într-o nuanţă de gri care se
va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar.
Acoperire cu elemente din lemn, rindeluit si tratat pe toate fetele, cu profil min. 45x45mm
Furnizorul va oferi detalii în legătură cu tratamentele periodice de întreținere care trebuie
aplicate tuturor confecțiilor din lemn.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
Toate piesele metalice de prindere sau fixare vor fi tratate anticoroziv.
Fundație din beton armat
Elementele metalice vor fi alcatuite fie din otel galvanizat , fie din otel zincat apoi vopsit în câmp
electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent (DB), într-o nuanţă de gri care se va stabili
ulterior de către proiectant şi beneficiar.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat
spre folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele metal, alte materiale utilizate, vor fi cele prevăzute
de către standardele europene. SR EN 1561, SR EN 1072 etc.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
4 Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
garantia materialului:
- min. 36 luni
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
4. DOTĂRI SPECIALE
FIŞA TEHNICĂ NR. 4.4 – PARAPET DIN LEMN
Se va oferta o linie de dotări contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul/materialul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu mobilierul urban, pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
H parapet (de la cota de calcare): 110 cm
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Aleile sau platformele din lemn, acolo unde este necesar, vor fi prevăzute cu parapet din
aceeași specie lemnoasă, dură și rezistentă la umiditate, de ex. Teak sau Massaranduba.
Parapetul va fi alcătuit din piese verticale de min. 45x70mm, rindeluite pe toate fețele, cu muchii
ușor rorunjite.
Furnizorul va oferi detalii în legătură cu tratamentele periodice de întreținere care trebuie
aplicate tuturor confecțiilor din lemn.
Toate piesele metalice de prindere sau fixare vor fi tratate anticoroziv.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul/materialul ofertat a fost utilizat
(montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de
material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele metal, alte materiale utilizate, vor fi cele prevăzute
de către standardele europene. SR EN 1561, SR EN 1072 etc.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
4 Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
garantia materialului:
- min. 36 luni
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
4. DOTĂRI SPECIALE
FIŞA TEHNICĂ NR. 4.5 – PARAPET METALIC
Se va oferta o linie de dotări contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul/materialul ofertat a fost utilizat, montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu mobilierul urban, pavajul şi corpurile de iluminat.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
H parapet (de la cota de calcare): 110 cm
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Parapetii metalici propusi in proiect, folositi la alei, scari, pod/pasarela pietonala, vor fi proiectati
urmarindu-se Detaliile Tip prezentate in Anexa ilustrata.
Parapetul va fi alcătuit din bare de otel patrat si teava rectangulara din otel, zincate si vopsite în
câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent (DB), într-o nuanţă de gri care se va
stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar.
Pasarela pietonala va primi o mana curenta din alama, conform detaliului alaturat.
Furnizorul va oferi detalii în legătură cu tratamentele periodice de întreținere care trebuie
aplicate tuturor confecțiilor din metal.
Toate piesele metalice de prindere sau fixare vor fi tratate anticoroziv.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante

4

5

Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu
respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat
spre folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele metal, alte materiale utilizate, vor fi cele prevăzute
de către standardele europene. SR EN 1561, SR EN 1072 etc.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.
Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
garantia materialului:
- min. 36 luni
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.1 – ARBORI FOIOȘI: Acer platanoides (arțar)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 400-500cm
Diametru coroana: minim 150-200cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 25-30 cm
Numar de replantari: minim 4
Partea inferioară a coroanei va fi la o înălţime de cel puţin 200cm de la sol.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3

4

5

-Arbore de dimensiune medie, cu coroană rotundă și deasă.
-Arborele are o creștere medie de cca 40 cm/an, ajungând la maturitate până la 15m înălțime și
4-6m diametrul coroanei.
-Rezistent la boli sau căldură, adaptat la clima zonei și recomandat mediilor urbane.
-Frunzele tinere sunt roșcate, dezvoltându-se în frunze verde intens; toamna frunzele devin
auriu-roșcat.
-Suportă soluri uscate.
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.2 – ARBORI FOIOȘI: Carpinus betulus (carpen)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 400-500cm
Diametru coroana: minim 150-200cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 20-25 cm
Numar de replantari: minim 4
Partea inferioară a coroanei va fi la o înălţime de cel puţin 200cm de la sol.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3

4

5

-Arbore de dimensiune medie, cu coroană rotundă la maturitate.
-Arborele are o creștere medie de cca 35 cm/an, ajungând la maturitate până la10-20m înălțime
și 7-12m diametrul coroanei.
-Rezistent la boli, vânt sau căldură, adaptat la clima zonei și recomandat mediilor urbane.
-Frunze ovale, verde deschis, toamna devin galben intens, și deseori rămân în copac până
primăvara.
-Tolerant în majoritatea tipurilor de sol, face bine față în scurte perioade de inundații.
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.3 – ARBORI FOIOȘI: Aesculus hippocastanum Baumannii (castan fara fructe)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 400-500cm
Diametru coroana: minim 150-200cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 25-30 cm
Numar de replantari: minim 4
Partea inferioară a coroanei va fi la o înălţime de cel puţin 200cm de la sol.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3

4

5

-Arbore de dimensiune mare, cu coroană boltită și deasă.
-Arborele are o creștere medie de cca 40 cm/an, ajungând la maturitate până la 20-25m
înălțime și 12-20m diametrul coroanei.
-Rezistent la boli sau căldură, adaptat la clima zonei și recomandat mediilor urbane, sensibil în
medii poluate.
-Frunzele sunt palmate și mari, de culoare verde închis, toamna devin galben-maro. Florile
albe, grupate în buchete mari de 20-30 cm, au mijlocul inițial galben, schimbându-se în roșucărămiziu.
-Tolerant în diferite tipuri de sol, preferă însă soluri umede.
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.4 – ARBORI FOIOȘI: Alnus glutinosa (arin)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 400-500cm
Diametru coroana: minim 150-200cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 20-25 cm
Numar de replantari: minim 4
Partea inferioară a coroanei va fi la o înălţime de cel puţin 200cm de la sol.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3

4

5

-Arbore de dimensiune mare, cu coroană piramidală și rară.
-Arborele are o creștere medie de 30-40 cm/an, ajungând la maturitate până la 10-20m înălțime
și 8-12m diametrul coroanei.
-Rezistent la umiditate, chiar inundații temporare, la vânt și boli, adaptat la clima zonei.
-Frunzele ovale, verde închis sunt păstrate până toamna târziu, fără culoare specifică acestui
sezon.
-Preferă soluri umede și ușor acide.
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.5 – ARBORI FOIOȘI: Fraxinus excelsior Aurea (frasin)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 400-500cm
Diametru coroana: minim 150-200cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 25-30 cm
Numar de replantari: minim 4
Partea inferioară a coroanei va fi la o înălţime de cel puţin 200cm de la sol.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
-Arbore de dimensiune medie, cu coroană conică-rotundă la maturitate.
-Arbore cu rată de creștere moderată, are frunzele verde pal în perioada de primăvara-vară
devenind toamna galben intens, aurii, având un puternic efect decorativ în acest sezon.
-Preferă soluri umede și tolerează bine căldura deși se adaptează mai ușor în medii umbrite și
mai răcoroase.
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
4 Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.6 – ARBORI FOIOȘI: Juglans regia (nuc comun)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 400-500cm
Diametru coroana: minim 150-200cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 20-25 cm
Numar de replantari: minim 4
Partea inferioară a coroanei va fi la o înălţime de cel puţin 200cm de la sol.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3

4

5

-Arbore foarte popular, de dimensiune medie spre mare, cu coroană rotundă, cu viață de până
la 600 de ani.
-Arborele are o creștere medie de 40-45 cm/an, ajungând la maturitate până la 15-20m înălțime
și 10-15m diametrul coroanei.
-Rezistent în medii urbane, adaptat la clima zonei, preferă locuri calde și însorite.
-Frunzele mari, verde închis nu au culoare specifică toamna și au parfum spefific la atingere.
Fructele sunt comestibile.
-Preferă soluri mai degrabă umede dar bine drenate, ușor acide și calcaroase.
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.7 – ARBORI FOIOȘI: Populus tremula (plop)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 400-500cm
Diametru coroana: minim 150-200cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 25-30 cm
Numar de replantari: minim 4
Partea inferioară a coroanei va fi la o înălţime de cel puţin 200cm de la sol.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3

4

5

-Arbore de dimensiune medie, cu coroană ovală, asimetrică.
-Arborele are o creștere medie de 80 cm/an în primii 15 ani , mai apoi de 30-40cm/an, ajungând
la maturitate până la 10-20m înălțime și 7-10m diametrul coroanei.
-Rezistent la îngheț și umiditate, se adaptează foarte bine în mediul urban
-Frunzele aproape rotunde și ascuțite la vârf, verde mat cu nuante albastre pe partea inferioară,
devin toamna galbene, uneori ușor roșiatice.
-Tolerează orice tip de sol, dezvoltându-se cel mai bine în solurile umede la suprafață.
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.9 – ARBORI FOIOȘI: Salix alba Tristis (salcie plângătoare)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 400cm
Diametru coroana: minim 150-200cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 20-25 cm
Numar de replantari: minim 4
Partea inferioară a coroanei va fi la o înălţime de cel puţin 200cm de la sol.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3

4

5

-Arbore tipic pentru malurile apelor, de dimensiune mare, cu coroană boltită și crengi bogate și
crengi secundare lungi, subțiri și flexibile, curgătoare.
-Arborele are o creștere medie de cca.60 cm/an în primii ani , mai apoi de cca. 30cm/an,
ajungând la maturitate până la 15-20m înălțime și 10-15m diametrul coroanei.
-Rezistent la îngheț și vânt, se adaptează foarte bine în mediul urban, potrivit pentru zone
inundabile.
-Frunzele alungite și subțiri au culoare verde, mate pe o față lucioase pe cealaltă. Toamna devin
ușor gălbui.
-Preferă soluri alcaline, umede însă se poate adapta cu ușurință în orice alte medii.
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.8 –ARBORI FOIOȘI: Salix alba (salcie)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 400cm
Diametru coroana: minim 150-200cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 20-25 cm
Numar de replantari: minim 4
Partea inferioară a coroanei va fi la o înălţime de cel puţin 200cm de la sol.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3

4

5

-Arbore tipic pentru malurile apelor, de dimensiune mare, cu coroană boltită și crengi bogate și
lungi.
-Arborele are o creștere medie de 60-80 cm/an în primii ani , mai apoi de cca. 30cm/an,
ajungând la maturitate până la 15-20m înălțime și 10-15m diametrul coroanei.
-Rezistent la îngheț și vânt, se adaptează foarte bine în mediul urban, potrivit pentru zone
inundabile.
-Frunzele alungite și subțiri au culoare verde, aproape gri-argintiu, mate pe o față lucioase pe
cealaltă. Toamna nu au o culoare specifică.
-Preferă soluri alcaline, umede însă se poate adapta cu ușurință în orice alte medii.
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.10 – ARBORI FOIOȘI: Prunus avium Plena (cireș decorativ)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 400-500cm
Diametru coroana: minim 150-200cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 20-25 cm
Numar de replantari: minim 4
Partea inferioară a coroanei va fi la o înălţime de cel puţin 150cm de la sol.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
-Arbore de dimensiune mică, cu coroană rotundă și bogată.
-Arborele are o creștere medie de cca. 30 cm/an, ajungând la maturitate până la 7-12m
înălțime.
-Preferă căldura și zonele luminoase, adaptat la clima zonei.
-Florile albe, rotunde și dese îi dau primavara un aspect decorativ.
-Preferă soluri moderat umede, alcaline, calcaroase.
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
Conditii
de garantie si post garantie
4
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.11 – ARBORI FOIOȘI: Prunus serrulata Shirofugen (cireș decorativ)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 400-500cm
Diametru coroana: minim 150-200cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 20-25 cm
Numar de replantari: minim 4
Partea inferioară a coroanei va fi la o înălţime de cel puţin 150cm de la sol.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
-Arbore de dimensiune mică, cu coroană asimetrică care capătă la maturitate formă de umbrelă.
-Arborele are o creștere medie de cca. 30 cm/an, ajungând la maturitate până la 5-8m înălțime.
-Preferă căldura și zonele luminoase, adaptat la clima zonei.
-Frunzele tinere sunt roșiatice, iar florile rotunde și dese sunt albe la început, devin roz înainte
de cădere. Înflorirea are loc târziu, în mai.
-Preferă soluri umede, alcaline.
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
Conditii
de garantie si post garantie
4
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.12 – ARBORI FOIOȘI: Prunus serrulata Shirofugen (cireș decorativ)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 400-500cm
Diametru coroana: minim 150-200cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 20-25 cm
Numar de replantari: minim 4
Partea inferioară a coroanei va fi la o înălţime de cel puţin 150cm de la sol.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
-Arbore de dimensiune mică, cu coroană asimetrică și crengi suple.
-Arborele are o creștere medie de cca. 25 cm/an, ajungând la maturitate până la 5m înălțime.
-Preferă căldura și zonele luminoase, adaptat la clima zonei.
-Florile sunt rotunde, roz deschis, înflorirea are loc în martie/aprilie.
-Preferă soluri umede, alcaline dar se adaptează ușor în alte medii.
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
4 Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.13 – ARBORI FOIOȘI: Malus baccata Street parade (măr decorativ)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 300cm
Diametru coroana: minim 150-200cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 20-25 cm
Numar de replantari: minim 4
Partea inferioară a coroanei va fi la o înălţime de cel puţin 150cm de la sol.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
-Arbore ornamental de talie mică, decorațiv primăvara prin flori și vara-toamna prin fructe. Are o
coroană ovală când e tânăr și rotundă la maturitate.
-Arborele ajunge până la cca 5m înăltime si cca. 3-4m diametrul coroanei.
-Rezistent la boli sau căldură, adaptat la clima zonei și recomandat pentru parcuri sau grădini.
-Are muguri roz și florile albe sau roz intens. fructele roșu-oranj sau roșu-mov de cca 2 cm care
ramân pană toamna târziu.
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
Conditii
de garantie si post garantie
4
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.14 – POMI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI: Malus domestica (măr)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 250cm
Diametru coroana: minim 100-150cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 20-25cm
Numar de replantari: minim 4
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Speciile de meri propuse se vor stabili în fazele ulterioare ale proiectului, de către proiectant,
împreună cu beneficiarul și ținând cont de recomandările furnizorului.
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
4 Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.15 – POMI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI: Pyrus communis (păr)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 250cm
Diametru coroana: minim 100-150cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 20-25cm
Numar de replantari: minim 4
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Speciile de peri propuse se vor stabili în fazele ulterioare ale proiectului, de către proiectant,
împreună cu beneficiarul și ținând cont de recomandările furnizorului.
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
4 Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.16 – POMI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI: Prunus avium (cireș)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 250cm
Diametru coroana: minim 100-150cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 20-25cm
Numar de replantari: minim 4
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Speciile de cireși propuse se vor stabili în fazele ulterioare ale proiectului, de către proiectant,
împreună cu beneficiarul și ținând cont de recomandările furnizorului.
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
4 Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.17 – POMI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI: Prunus armeniaca (cais)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime totala: minim 250cm
Diametru coroana: minim 100-150cm
Circumferinta trunchi (măsurată la 1,3m de la colet/balot): minim 20-25cm
Numar de replantari: minim 4
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Speciile de caiși propuse se vor stabili în fazele ulterioare ale proiectului, de către proiectant,
împreună cu beneficiarul și ținând cont de recomandările furnizorului.
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
4 Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.18 – GARD VIU: Ligustrum vulgare 'Atrovirens'
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Înaltime la plantare: minim 80cm
Distanță plantare: 25cm
Plantat în rând dublu, rădăcină nudă
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3

4

5

-Arbust înalt și dens, cu o creștere medie de cca.25cm/an, ajungând la maturitate până la 3-4m
înălțime și diametru.
-Rezistent în medii urbane, adaptat la clima zonei, tolerează foarte bine căldura.
-Frunzele variază ca și nuanță pe parcursul anului, de la verde deschis, la verde foarte închis, la
bun-violet toamna târziu sau iarna.
-Preferă soluri calcaroase, dar este foarte adaptabil, tolerând bine atât solurile uscate cât și cele
umede.
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.19 – ARBUȘTI FOIOȘI
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Sunt propuse următoarele specii de arbuști, cu înălțimile minime la plantare:
1. Cornus alba 'Sibirica' - H min = 60-80cm
2. Cornus alba 'Elegantissima' - H min = 60-80cm
3. Cornus sanguinea 'Winter Beauty' - H min = 60-80cm
4. Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' - H min = 40-60cm
5. Syriga vulagris Alb - H min = 125-150cm
6. Viburnum opulus 'Roseum' - H min = 125-150cm
7. Viburnum x bodnantense 'Charles Lamont' - H min = 80-100cm
8. Salix purpurea 'Nana' - H min = 60-100cm
9. Salix repens argentea - H min = 40-60cm
10. Rosa Floribunda Alb - H min = 40-60cm
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Speciile propuse au fost alese și vor fi amplasate astfel încât prin aspectul și coloritul diferit
îmbogățesc experiența vizuală în timpul traversării aleilor sau accentuează zone cu diverse
funcțiuni.
Decorativi prin tulpini, frunze, flori sau fructe, arbuștii oferă o cromatică variată pe tot parcursul
anului.
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
4 Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.20 – PLANTE PERENE – SOARE
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Sunt propuse următoarele specii:
1. Iberis sempervirens
2. Thymus serpyllum
3. Aster novi-belgii
4. Perovskia atriplicifolia
5. Echinacea hybrida
6. Echinops bannaticus
7. Iris sibirica
8. Leucanthemum x superbum
9. Nepeta yunnanensis
10. Sanguisorba officinalis
11. Stachys byzantina
12. Salvia nemorosa
13. Sedum telephium
14. Veronicastrum virginicum
Înălțimea minimă la plantare va fi de 30 cm, dacă furnizorul nu recomandă altfel.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Speciile propuse au fost alese și vor fi amplasate în suprafețele însorite, astfel încât prin
aspectul și coloritul diferit îmbogățesc experiența vizuală în timpul traversării aleilor sau
accentuează zone cu diverse funcțiuni.
Decorative prin frunze și flori, plantele oferă o cromatică variată pe tot parcursul anului.
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
4 Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.21 – PLANTE PERENE – UMBRĂ
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Sunt propuse următoarele specii:
1. Ajuga reptens
2. Brunnera macrophylla
3. Cornus canadensis
4. Galium odoratum
5. Helleborus niger
6. Oxalis acetosella
7. Tiarella cordifolia
8. Vinca major
9. Dryopteris filix mas
Înălțimea minimă la plantare va fi de 15-20 cm, dacă furnizorul nu recomandă altfel.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Speciile propuse au fost alese și vor fi amplasate în zonele umbrite și inaccesibile, astfel încât
prin aspectul și coloritul diferit îmbogățesc experiența vizuală în timpul traversării parcului.
Decorative prin frunze și flori, plantele oferă o cromatică variată pe tot parcursul anului.
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
4 Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.22 – PLANTE ACVATICE
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Sunt propuse următoarele specii:
1. Iris ensata
2. Pontaderia cordata
3. Sagitaria latifolia
Înălțimea minimă la plantare va fi de 30 cm, dacă furnizorul nu recomandă altfel.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Speciile propuse completează flora locală, astfel încât prin aspectul și coloritul diferit
îmbogățesc experiența vizuală în timpul traversării parcului de-a lungul malurilor.
Decorative prin frunze și flori, plantele oferă o cromatică variată pe tot parcursul anului.
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
4 Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
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6. SPAȚII VERZI ȘI VEGETAȚIE
FIŞA TEHNICĂ NR. 6.23 – SUPRAFEȚE ÎNIERBATE
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii tehnice
cu specificaţiile tehnice impuse
Producător
prin caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale la plantare
Sunt propuse următoarele specii:
Graminee- iarbă decorativă:
1. Miscanthus sinensis 'Morning light'
2. Panicum virgatum 'Heavy metal'
3. Stipa tenuissima / Hordeum 'Ponytails'
4. Molinia caerulea 'Heidebraut'
Plante cățărătoare:
5. Hedera helix
6. Parthenocissus quinquefolia
Bulbi:
7. Allium caeruleum
8. Galanthus woronovii
Înălțimea minimă la plantare va fi de 30 cm, dacă furnizorul nu recomandă altfel.
Specii gazon:
Seminte de diverse specii de graminee pentru a crea amestecuri diferentiate in functie de
expunerea la soare sau la umbra sau de rezistenta la uzura.
1.2 Componente, material
Se va oferta, pe lângă materialul vegetal: transport și lucrări complete de plantare, săpătură
groapă de plantare, pămînt vegetal și sistemul de ancorare și protecție a trunchiului.
Grătarele de protecție la baza arborelui și cuva de susținere nu fac obiectul prezentei fișe
tehnice.
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Speciile propuse vor fi amplasate în completarea florei locale, astfel încât prin aspectul și
coloritul diferit îmbogățesc experiența vizuală în timpul traversării parcului.
Se va urmări crearea unui contrast între zonele cu plante acoperitoare de sol, cu creștere pe
orizontală și iarba decorativă cu creștere pe verticală.
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se vor respecta standardele europene în vigoare echivalente cu
Regulamentul german privind contractele din domeniul construcţiilor (VOB/C), Reglementări
tehnice generale privind contractele de construcţie (ATV):
DIN 18300 Lucrări de terasamente
DIN 18320 Lucrări de amenajări peisagere
Norme de specialitate
echivalente cu DIN 18915 Lucrări la nivelul solului DIN 18916 Plante şi lucrări de plantare
4 Conditii de garantie si post garantie
Prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii este cerință obligatorie.
Garantie: min. 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
Manual de întreţinere şi îngrijire după plantare.
Proiectant general
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7. ILUMINAT PUBLIC
FIŞA TEHNICĂ NR. 7.1 – Sistem de iluminat unidirectional – TIP 1.1

Se va oferta o linie de corpuri de iluminat urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de corpuri pentru iluminatul public, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi mobilierul urban.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Caracteristici generale
Sistem de iluminat unidirecțional și corp din beton
-propus pentru iluminarea aleilor pietonale
Grad de protecție (minim) IP66
Rezistență la impact (minim) IK08
Clasa de izolatie: Clasa I sau II
Carcasă realizată din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic necoroziv, pentru
menținerea în timp a carcateristicilor mecanice inițiale;
Inaltime 450mm
Lungime 335mm
Lățime 105mm
Difuzor plan din sticla tratata termic
Temperatura de culoare 3000K
Indicele de redare al culorilor Ra≥70
Putere instalată: (maxim) 15W
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Inscriptionare CE a aparatului de iluminat
În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea
conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit,
Conform, Similar sau altele de acest tip și fără a se ține cont de cerința enuntata mai sus.
4 Conditii de garantie si post garantie
Garantie aparat de iluminat - minim 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
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7. ILUMINAT PUBLIC
FIŞA TEHNICĂ NR. 7.2 – Sistem de iluminat bidirectional – TIP 1.2

Se va oferta o linie de corpuri de iluminat urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de corpuri pentru iluminatul public, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi mobilierul urban.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Caracteristici generale
Sistem de iluminat bidirecțional și corp din beton
-propus pentru iluminarea suprafetelor de calcare in zone pietonale
Grad de protecție (minim) IP66
Rezistență la impact (minim) IK08
Clasa de izolatie: Clasa I sau II
Carcasă realizată din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic necoroziv, pentru
menținerea în timp a carcateristicilor mecanice inițiale;
Inaltime 450mm
Lungime 335mm
Lățime 105mm
Difuzor plan din sticla tratata termic
Temperatura de culoare 3000K
Indicele de redare al culorilor Ra≥70
Putere instalată: (maxim) 15W
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Inscriptionare CE a aparatului de iluminat
În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea
conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit,
Conform, Similar sau altele de acest tip și fără a se ține cont de cerința enuntata mai sus.
4 Conditii de garantie si post garantie
Garantie aparat de iluminat - minim 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
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7. ILUMINAT PUBLIC
FIŞA TEHNICĂ NR. 7.3 – Sistem de iluminat încastrat în zid de beton – TIP 2

Se va oferta o linie de corpuri de iluminat urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de corpuri pentru iluminatul public, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi mobilierul urban.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Caracteristici generale
Sistem de iluminat încastrat în zid de beton
-propus pentru iluminarea suprafetelor de calcare adiacente zidurilor de sprijin, compus din
proiector de iluminat cu LED maxim 10W pentru montaj incastrat
Formă dreptunghiulară
Montaj încastrat
Grad de protecție (minim) IP66
Rezistență la impact (minim) IK10
Clasa de izolatie: Clasa I
Carcasă realizată din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic necoroziv, pentru
menținerea în timp a carcateristicilor mecanice inițiale;
Difuzor plan din sticla tratata termic opaca
Dimensiuni aparat max. 300x160x110mm
Temperatura de culoare 3000K
Indicele de redare al culorilor Ra≥70
Putere instalată: (maxim) 10W
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Inscriptionare CE a aparatului de iluminat
În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea
conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit,
Conform, Similar sau altele de acest tip și fără a se ține cont de cerința enuntata mai sus.
4 Conditii de garantie si post garantie
Garantie aparat de iluminat - minim 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
7. ILUMINAT PUBLIC
FIŞA TEHNICĂ NR. 7.4 – Sistem de iluminat la baza arborilor – TIP 3

Se va oferta o linie de corpuri de iluminat urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de corpuri pentru iluminatul public, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi mobilierul urban.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Caracteristici generale
Sistem de iluminat la baza arborilor
-compus din proiector de iluminat cu LED maxim 40W pentru montaj incastrat
Formă circulară cu diametru de (maxim) 270mm
Montaj încastrat
Grad de protecție (minim) IP67
Rezistență la impact (minim) IK10
Rezistență statică (minim) 4000kg
Clasa de izolatie: Clasa I sau Clasa II
Carcasă realizată din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic necoroziv, pentru
menținerea în timp a carcateristicilor mecanice inițiale;
Difuzor plan din sticla tratata termic opaca
Temperatura de culoare 3000K
Indicele de redare al culorilor Ra≥70
Putere instalată: (maxim) 40W
Flux luminos: (minim) 3500lm
2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Inscriptionare CE a aparatului de iluminat
În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea
conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit,
Conform, Similar sau altele de acest tip și fără a se ține cont de cerința enuntata mai sus.
4 Conditii de garantie si post garantie
Garantie aparat de iluminat - minim 5 ani
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
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7. ILUMINAT PUBLIC
FIŞA TEHNICĂ NR. 7.5 – Coloana cu 1 modul de iluminat, Hpct luminos=4m – TIP 4.1

Se va oferta o linie de corpuri de iluminat urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de corpuri pentru iluminatul public, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi mobilierul urban.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Caracteristici generale
Coloana cu 1 modul de iluminat, Hpct luminos=4m
-compus din stalp metalic sectiune patrata , vopsit, H=4m si un aparat de iluminat max 40W
Stâlp de iluminat H=4m :
Stâlp metalic sectiune patrata, sudură invizibilă, otel galvanizat conform standardului EN ISO
1461, vopsit în câmp electrostatic
Sudura longitudinala in laser, invizibila/inperceptibila, pentru un aspect uniform al suprafetei
Înălţime totală Ht = 4m
Înălţime utilă Hu = 4m
Montaj cu flanşă - dimensiuni flanşă de fixare: (minim) 260x260mm; 4 buloane de prindere M18,
prinse pe distanțier la 200mm
La baza, stalpul este prevazut in interior cu o cutie de conexiuni (se considera componenta a
acestuia), cu urmatoarele caracteristici:
- grad de protecţie: min. IP 44
- clasa la izolatie electrica: I sau II
- dimensiuni maxime: 90 x 90 x 300mm
- carcasa să fie din material termoplastic, rezistent la impact (minim IK 08) şi la foc
- să permită accesul în interior doar cu ajutorul unor scule
- să permită racordarea prin partea inferioară a minim 2 cabluri cu sectiunea de 4x35mm2, iar
prin partea superioară a minim patru cabluri cu 3 conductoare cu secţiunea de 2,5 mm2
- in interior sa fie echipata cu min. 4 borne care sa permita conectarea cablurilor specificate mai
sus, cu un portfuzibil ce va permite echiparea cu siguranta fuzibila de max. 32A si cu fuzibil
dimensionat corespunzator
Vopsit in camp electrostatic culoare AKZO
Protecția anticorozivă, realizeată prin zincare termică, prin imersie in baie de zinc. Norma
zincare: DIN EN ISO 1461
Toate celelalte accesorii ale stalpului din material inoxidabil, respectiv zincate termic.
Protectia anticoroziva din inox la baza stalpului
Aparat de iluminat cu LED max 40W, Hmontaj aparat de iluminat 4m :
Alimentare electrică: 230V/50Hz.
Grad de protecţie (minim) IP66
Rezistenţă la impact (minim) IK08
Putere instalata: (maxim) 40W
Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH maxim: 1200x110x200
Greutate: maxim 20kg

Aparat de iluminat cu următoarele componente:
- corpul aparatului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic
necoroziv, pentru menținerea în timp a carcateristicilor mecanice inițiale;
- difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană;
- distribuția luminoasă va fi de tip simetric/asimetric şi nu va fi influenţată de apariţia unor
defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelaşi tip de
lentilă specifică, care reproduce distribuţia luminoasă completă a aparatului de iluminat;
- fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri şi/sau de
curentul aplicat la bornele LED-urilor;
- placa LED va fi amovibilă, pentru pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de garanţie;
- placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de
20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora ;
Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul şi producătorul)
- temperatura de culoare Tc = 3000K±10%;
- indicele de redare al culorilor Ra≥70.

2
3

4

5

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim
următoarele funcţii:
- permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puţin prin
protocolul de comunicare DALI sau 1-10V, pentru a se asigura o comunicație bidirecțională cu
sistemul de control;
- asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%;
- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de
minim 1%.
Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore de funcţionare fluxul luminos să nu se
deprecieze cu mai mult de 20%.
Sistemul de iluminat va fi echipat cu conector electro-mecanic standardizat tip NEMA 7 pini,
pentru montarea modulului de telegestiune.
Modulul de control este piesa inlocuibilă, alimentată și instalată pe aparatul de iluminat printr-o
interfață standardizată de tip Nema 7 pini; Va indeplini cel putin functiile impuse prin fisa tehnica
a sistemului de telegestiune.
Aparatul permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED, prin
intermediul driver-ului electronic şi a sistemului de control.
Funcţionare la Ta=min 50˚C.
Vopsire in culoarea RAL/AKZO
Protecție încorporată la descărcări și supratensiuni atmosferice de până la 10kV, pentru toate
componentele electronice integrate în aparatul de iluminat.
Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru aparatul de iluminat
propus.
Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa rezulte
respectarea integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru
aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta conformitatea constantă a produselor cu
standardele de siguranță.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Aparate de iluminat:
Rapoarte de incercari de la laborator acreditat (se va prezenta licenta de acreditare):
Se va prezenta raport de testare a gradului de etanseitate IP, care va confirma
indeplinirea valorii minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: EN 60598-1
Se va prezenta raport de testare a rezistentei la impact IK, care va confirma indeplinirea
valorii minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: IEC 62262
Se va prezenta raport de testare masuratori electrice, care va confirma respectarea
standardului: IEC 61000-3-2
Se va prezenta raport de compatibilitate electromagnetica EMC, care va confirma
respectarea urmatoarelor standarde: EN 55015, EN 61547
Se va prezenta raport termic, care va confirma respectarea urmatoarelor standarde: EN
60598-1, IEC 60598-2-3, IEC 60598-2-5
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea
conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit,
Conform, Similar sau altele de acest tip și fără a se ține cont de cerința enuntata mai sus.
Stalpi de iluminat:
Certificat de conformitate de la producator
Declaratie CE
Conditii de garantie si post garantie
Garantie de la producator aparate de iluminat – min 5 ani
Garantie de la producator stâlp de iluminat – min 2 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:

instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
7. ILUMINAT PUBLIC
FIŞA TEHNICĂ NR. 7.6 – Coloana cu 2 module de iluminat, Hpct luminos=4m – TIP 4.2

Se va oferta o linie de corpuri de iluminat urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de corpuri pentru iluminatul public, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi mobilierul urban.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Caracteristici generale
Coloana cu 2 module de iluminat, Hpct luminos=4m
-compus din stalp metalic sectiune patrata , vopsit, H=4m si două aparate de iluminat max 40W
Stâlp de iluminat H=4m :
Stâlp metalic sectiune patrata, sudură invizibilă, otel galvanizat conform standardului EN ISO
1461, vopsit în câmp electrostatic
Sudura longitudinala in laser, invizibila/inperceptibila, pentru un aspect uniform al suprafetei
Înălţime totală Ht = 4m
Înălţime utilă Hu = 4m
Montaj cu flanşă - dimensiuni flanşă de fixare: (minim) 260x260mm; 4 buloane de prindere M18,
prinse pe distanțier la 200mm
La baza, stalpul este prevazut in interior cu o cutie de conexiuni (se considera componenta a
acestuia), cu urmatoarele caracteristici:
- grad de protecţie: min. IP 44
- clasa la izolatie electrica: I sau II
- dimensiuni maxime: 90 x 90 x 300mm
- carcasa să fie din material termoplastic, rezistent la impact (minim IK 08) şi la foc
- să permită accesul în interior doar cu ajutorul unor scule
- să permită racordarea prin partea inferioară a minim 2 cabluri cu sectiunea de 4x35mm2, iar
prin partea superioară a minim patru cabluri cu 3 conductoare cu secţiunea de 2,5 mm2
- in interior sa fie echipata cu min. 4 borne care sa permita conectarea cablurilor specificate mai
sus, cu un portfuzibil ce va permite echiparea cu siguranta fuzibila de max. 32A si cu fuzibil
dimensionat corespunzator
Vopsit in camp electrostatic culoare AKZO
Protecția anticorozivă, realizeată prin zincare termică, prin imersie in baie de zinc. Norma
zincare: DIN EN ISO 1461
Toate celelalte accesorii ale stalpului din material inoxidabil, respectiv zincate termic.
Protectia anticoroziva din inox la baza stalpului
Două aparate de iluminat cu LED max 40W, Hmontaj aparate de iluminat 4m :
Alimentare electrică: 230V/50Hz.
Grad de protecţie (minim) IP66
Rezistenţă la impact (minim) IK08
Putere instalata: (maxim) 40W
Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH maxim: 1200x110x200
Greutate: maxim 20kg

Aparat de iluminat cu următoarele componente:
- corpul aparatului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic
necoroziv, pentru menținerea în timp a carcateristicilor mecanice inițiale;
- difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană;
- distribuția luminoasă va fi de tip simetric/asimetric şi nu va fi influenţată de apariţia unor
defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelaşi tip de
lentilă specifică, care reproduce distribuţia luminoasă completă a aparatului de iluminat;
- fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri şi/sau de
curentul aplicat la bornele LED-urilor;
- placa LED va fi amovibilă, pentru pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de garanţie;
- placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de
20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora ;
Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul şi producătorul)
- temperatura de culoare Tc = 3000K±10%;
- indicele de redare al culorilor Ra≥70.
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Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim
următoarele funcţii:
- permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puţin prin
protocolul de comunicare DALI sau 1-10V, pentru a se asigura o comunicație bidirecțională cu
sistemul de control;
- asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%;
- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de
minim 1%.
Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore de funcţionare fluxul luminos să nu se
deprecieze cu mai mult de 20%.
Sistemul de iluminat va fi echipat cu conector electro-mecanic standardizat tip NEMA 7 pini,
pentru montarea modulului de telegestiune.
Modulul de control este piesa inlocuibilă, alimentată și instalată pe aparatul de iluminat printr-o
interfață standardizată de tip Nema 7 pini; Va indeplini cel putin functiile impuse prin fisa tehnica
a sistemului de telegestiune.
Aparatul permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED, prin
intermediul driver-ului electronic şi a sistemului de control.
Funcţionare la Ta=min 50˚C.
Vopsire in culoarea RAL/AKZO
Protecție încorporată la descărcări și supratensiuni atmosferice de până la 10kV, pentru toate
componentele electronice integrate în aparatul de iluminat.
Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru aparatul de iluminat
propus.
Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa rezulte
respectarea integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru
aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta conformitatea constantă a produselor cu
standardele de siguranță.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Aparate de iluminat:
Rapoarte de incercari de la laborator acreditat (se va prezenta licenta de acreditare):
Se va prezenta raport de testare a gradului de etanseitate IP, care va confirma
indeplinirea valorii minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: EN 60598-1
Se va prezenta raport de testare a rezistentei la impact IK, care va confirma indeplinirea
valorii minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: IEC 62262
Se va prezenta raport de testare masuratori electrice, care va confirma respectarea
standardului: IEC 61000-3-2
Se va prezenta raport de compatibilitate electromagnetica EMC, care va confirma
respectarea urmatoarelor standarde: EN 55015, EN 61547
Se va prezenta raport termic, care va confirma respectarea urmatoarelor standarde: EN
60598-1, IEC 60598-2-3, IEC 60598-2-5
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea
conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit,
Conform, Similar sau altele de acest tip și fără a se ține cont de cerința enuntata mai sus.
Stalpi de iluminat:
Certificat de conformitate de la producator
Declaratie CE
Conditii de garantie si post garantie
Garantie de la producator aparate de iluminat – min 5 ani
Garantie de la producator stâlp de iluminat – min 2 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:

instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
7. ILUMINAT PUBLIC
FIŞA TEHNICĂ NR. 7.7 – Coloana cu 1 modul de iluminat, Hpct luminos=5m – TIP 4.3

Se va oferta o linie de corpuri de iluminat urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de corpuri pentru iluminatul public, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi mobilierul urban.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Caracteristici generale
Coloana cu 1 modul de iluminat, Hpct luminos=5m
-compus din stalp metalic sectiune patrata , vopsit, H=5m si un aparat de iluminat max 40W
Stâlp de iluminat H=4m :
Stâlp metalic sectiune patrata, sudură invizibilă, otel galvanizat conform standardului EN ISO
1461, vopsit în câmp electrostatic
Sudura longitudinala in laser, invizibila/inperceptibila, pentru un aspect uniform al suprafetei
Înălţime totală Ht = 5m
Înălţime utilă Hu = 5m
Montaj cu flanşă - dimensiuni flanşă de fixare: (minim) 260x260mm; 4 buloane de prindere M18,
prinse pe distanțier la 200mm
La baza, stalpul este prevazut in interior cu o cutie de conexiuni (se considera componenta a
acestuia), cu urmatoarele caracteristici:
- grad de protecţie: min. IP 44
- clasa la izolatie electrica: I sau II
- dimensiuni maxime: 90 x 90 x 300mm
- carcasa să fie din material termoplastic, rezistent la impact (minim IK 08) şi la foc
- să permită accesul în interior doar cu ajutorul unor scule
- să permită racordarea prin partea inferioară a minim 2 cabluri cu sectiunea de 4x35mm2, iar
prin partea superioară a minim patru cabluri cu 3 conductoare cu secţiunea de 2,5 mm2
- in interior sa fie echipata cu min. 4 borne care sa permita conectarea cablurilor specificate mai
sus, cu un portfuzibil ce va permite echiparea cu siguranta fuzibila de max. 32A si cu fuzibil
dimensionat corespunzator
Vopsit in camp electrostatic culoare AKZO
Protecția anticorozivă, realizeată prin zincare termică, prin imersie in baie de zinc. Norma
zincare: DIN EN ISO 1461
Toate celelalte accesorii ale stalpului din material inoxidabil, respectiv zincate termic.
Protectia anticoroziva din inox la baza stalpului
Aparat de iluminat cu LED max 40W, Hmontaj aparat de iluminat 5m :
Alimentare electrică: 230V/50Hz.
Grad de protecţie (minim) IP66
Rezistenţă la impact (minim) IK08
Putere instalata: (maxim) 40W
Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH maxim: 1200x110x200
Greutate: maxim 20kg

Aparat de iluminat cu următoarele componente:
- corpul aparatului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic
necoroziv, pentru menținerea în timp a carcateristicilor mecanice inițiale;
- difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană;
- distribuția luminoasă va fi de tip simetric/asimetric şi nu va fi influenţată de apariţia unor
defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelaşi tip de
lentilă specifică, care reproduce distribuţia luminoasă completă a aparatului de iluminat;
- fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri şi/sau de
curentul aplicat la bornele LED-urilor;
- placa LED va fi amovibilă, pentru pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de garanţie;
- placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de
20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora ;
Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul şi producătorul)
- temperatura de culoare Tc = 3000K±10%;
- indicele de redare al culorilor Ra≥70.

2
3

4

5

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim
următoarele funcţii:
- permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puţin prin
protocolul de comunicare DALI sau 1-10V, pentru a se asigura o comunicație bidirecțională cu
sistemul de control;
- asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%;
- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de
minim 1%.
Aparatul de iluminat va permite ca la 100 000 ore de funcţionare fluxul luminos să nu se
deprecieze cu mai mult de 20%.
Sistemul de iluminat va fi echipat cu conector electro-mecanic standardizat tip NEMA 7 pini,
pentru montarea modulului de telegestiune.
Modulul de control este piesa inlocuibilă, alimentată și instalată pe aparatul de iluminat printr-o
interfață standardizată de tip Nema 7 pini; Va indeplini cel putin functiile impuse prin fisa tehnica
a sistemului de telegestiune.
Aparatul permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED, prin
intermediul driver-ului electronic şi a sistemului de control.
Funcţionare la Ta=min 50˚C.
Vopsire in culoarea RAL/AKZO
Protecție încorporată la descărcări și supratensiuni atmosferice de până la 10kV, pentru toate
componentele electronice integrate în aparatul de iluminat.
Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru aparatul de iluminat
propus.
Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa rezulte
respectarea integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru
aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta conformitatea constantă a produselor cu
standardele de siguranță.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Aparate de iluminat:
Rapoarte de incercari de la laborator acreditat (se va prezenta licenta de acreditare):
Se va prezenta raport de testare a gradului de etanseitate IP, care va confirma
indeplinirea valorii minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: EN 60598-1
Se va prezenta raport de testare a rezistentei la impact IK, care va confirma indeplinirea
valorii minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: IEC 62262
Se va prezenta raport de testare masuratori electrice, care va confirma respectarea
standardului: IEC 61000-3-2
Se va prezenta raport de compatibilitate electromagnetica EMC, care va confirma
respectarea urmatoarelor standarde: EN 55015, EN 61547
Se va prezenta raport termic, care va confirma respectarea urmatoarelor standarde: EN
60598-1, IEC 60598-2-3, IEC 60598-2-5
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea
conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit,
Conform, Similar sau altele de acest tip și fără a se ține cont de cerința enuntata mai sus.
Stalpi de iluminat:
Certificat de conformitate de la producator
Declaratie CE
Conditii de garantie si post garantie
Garantie de la producator aparate de iluminat – min 5 ani
Garantie de la producator stâlp de iluminat – min 2 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:

instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
7. ILUMINAT PUBLIC
FIŞA TEHNICĂ NR. 7.8 – Coloana multifuncțională prevăzută cu un modul de iluminat 360°, max50W, un modul 180°, max 30W și un modul
având funcția de filmare, H total coloana=5,2m – TIP 5.1
Se va oferta o linie de corpuri de iluminat urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de corpuri pentru iluminatul public, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi mobilierul urban.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Caracteristici generale
Coloana multifuncțională
Înălțime totală – (minim) 5.2m
Toate coloanele multifuncționale cu înălțimea minimă de 5.2 m vor avea aceeași înălțime totală
unitară
Modul de iluminat 360°
Alimentare electrică: 230V/50Hz.
Modul de iluminat 360°, cilindric cu diametrul 190mm ±10%
Înălțime punct luminos: (minim) 5.2m
Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66
Rezistenţă la impact (minim) IK08
Putere instalata: (maxim) 50W
Flux luminos: (minim) 3800lm
Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impune
Greutate: nu se impune
Modulul de iluminat cu următoarele componente:
- corpul modulului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic
necoroziv, pentru menținerea în timp a carcateristicilor mecanice inițiale;
- difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană/curbată sau policarbonat tratat UV;
- distribuția luminoasă va fi de tip simetric/asimetric şi nu va fi influenţată de apariţia unor
defecte asupra unora dintre LED-uri;
- fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelaşi tip de lentilă specifică, care reproduce
distribuţia luminoasă completă a aparatului de iluminat;
- fluxul luminos total al modulului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri şi/sau de
curentul aplicat la bornele LED-urilor;
- placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de garanţie ;
- placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de
20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora;
- sistemul de montaj va permite integrarea modulului in coloana multifunctionala.
Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul şi producătorul)
- temperatura de culoare Tc = 3000K±10%;
- indicele de redare al culorilor Ra≥70.
Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim
următoarele funcţii:
- asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%;
- permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puţin prin
protocolul de comunicare DALI, pentru a se asigura o comunicație bidirecțională cu sistemul de
control;
- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de
minim 1%.
Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector electro-mecanic standardizat tip NEMA 7 pini,
pentru montarea modulului de telegestiune in exteriorul acestuia;
Modulul de control este piesa inlocuibilă, alimentată și instalată pe aparatul de iluminat printr-o
interfață standardizată de tip Nema 7 pini; Va indeplini cel putin functiile impuse prin fisa tehnica
a sistemului de telegestiune.
Modulul de iluminat are posibilitatea de a fi echipat cu senzor de miscare. Se va prezenta o lista
cu senzorii cu care este compatibil si modul de interactiune al acestora cu sistemul de control.
De asemenea, sistemul de control trebuie sa permita printr-o configurarea facila ca si alte
aparate de iluminat invecinate, care nu contin un senzor integrat sa reactioneze la comanda
transmisa de senzorul activ.

Modulul de iluminat permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED,
prin intermediul driver-ului electronic şi a sistemului de control.
Funcţionare la Ta=min40˚C
Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru modulul de iluminat
propus
Modul de iluminat 180°
Alimentare electrică: 230V/50Hz.
Modul de iluminat 180° cilindric cu diametrul 190mm ±10%
Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66
Rezistenţă la impact (minim) IK08
Putere instalata: (maxim) 30W
Flux luminos: (minim) 1900lm
Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impune
Greutate: nu se impune≥70.
Modulul de iluminat cu următoarele componente:
corpul modulului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic
necoroziv, pentru menținerea în timp a carcateristicilor mecanice inițiale;
difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană/curbată sau policarbonat tratat UV;
distribuția luminoasă va fi de tip asimetric şi nu va fi influenţată de apariţia unor defecte asupra
unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelaşi tip de lentilă specifică, care
reproduce distribuţia luminoasă completă a aparatului de iluminat;
fluxul luminos total al modulului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri şi/sau de
curentul aplicat la bornele LED-urilor;
placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de garanţie ;
placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de
20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora;
sistemul de montaj va permite integrarea modulului in coloana multifunctionala.
Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul şi producătorul)
- temperatura de culoare Tc = 3000K±10%;
- indicele de redare al culorilor Ra≥70.
Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim
următoarele funcţii:
- asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%;
- permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puţin prin
protocolul de comunicare DALI, pentru a se asigura o comunicație bidirecțională cu sistemul de
control;
- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de
minim 1%.
Modulul de iluminat va fi integrat in sistemul de telegestiune si va indeplini cel putin functiile
descrise in fisa tehnica a acestuia;
Modulul de iluminat permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED,
prin intermediul driver-ului electronic şi a sistemului de control.
Funcţionare la Ta=min40˚C
Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru modulul de iluminat
propus
Modul camera video
Modul cilindric cu diametrul 190mm ±10%
Posibilitate de integrare în coloana multifuncțională intr-un modul dedicat sau într-unul dintre
modulele acesteia
Grad de protecţie compartiment optic (min) IP66
Echipat cu cameră video
Filmare Full HD
Rezoluție (min) 2MP
Functia de detectare a miscarii
Functionare de Ia -25° - +50°
Stâlp de iluminat pentru coloană multifuncțională
Stâlp cilindric drept, realizat din oţel, rotund, galvanizat conform standardului EN ISO 1461,
vopsit în câmp electrostatic
Diametru: 190mm ±10%
Înălţime: (minima) H = 2,8 m
Grosime perete: (minim) 3mm
Prevăzut în partea inferioară cu doua uşite de vizitare, cu sistem antiefracţie (cheie)
Montaj cu flanşă - dimensiuni flanşă de fixare: (minim) 271x271mm; 4 buloane de prindere M18,
prinse pe distanțier la 200mm
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Prevăzut în partea inferioară cu doua uşite de vizitare care permite montarea în interiorul
stâlpului a unei cutii de conexiune cu următoarele caracteristici:
- grad de protecţie: IP44
- clasă de izolație I sau II
- carcasa să fie din material termoplastic, rezistent la impact (minim) IK08 şi la foc
- permite accesul în interior cu ajutorul unor scule
- permite racordarea prin partea inferioară a (minim) 3 cabluri cu 4 conductoare cu sectiunea de
35 mm2, iar prin partea superioară a (minim) 4 cabluri cu 3 conductoare cu secţiunea de 2,5
mm2
- este echipată cu borne care să permită conectarea cablurilor specificate mai sus, cu un
portfuzibil care să permită echiparea cu: siguranţă fuzibilă si cu fuzibil dimensionat
corespunzator pentru protectia componentelor de iluminat
- prevăzută în interior cu protecţie la descărcări atmosferice de pana la 10kV
- dimensiunile permit instalarea in stalpul de iluminat, prin usita de vizitare a stalpului
Distanţa de la partea inferioară a stâlpului la uşa de vizitare cuprinsă minim 500mm ÷ maxim
600mm
Dimensiuni uşa de vizitare (minim) lxh=75x400mm
Vopsire in culoare AKZO.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa rezulte
respectarea integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru
aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta conformitatea constantă a produselor cu
standardele de siguranță
Rapoarte de incercari de la laborator acreditat (se va prezenta licenta de acreditare):
- Se va prezenta raport de testare a gradului de etanseitate IP, care va confirma indeplinirea
valorii minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: EN 60598-1
- Se va prezenta raport de testare a rezistentei la impact IK, care va confirma indeplinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: IEC 62262
- Se va prezenta raport de testare masuratori electrice, care va confirma respectarea
standardului: IEC 61000-3-2
- Se va prezenta raport de compatibilitate electromagnetica EMC, care va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: EN 55015, EN 61547
- Se va prezenta raport termic, care va confirma respectarea urmatoarelor standarde: EN
60598-1, IEC 60598-2-3, IEC 60598-2-5
- Se va prezenta raport fotometric, emis de catre un laborator acreditat
În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea
conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit,
Conform, Similar sau altele de acest tip și fără a se ține cont de cerința enuntata mai sus.
Conditii de garantie si post garantie
Garantie de la producator coloană multifuncțională – min 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
7. ILUMINAT PUBLIC
FIŞA TEHNICĂ NR. 7.9 – Coloana multifuncțională prevăzută cu un modul de iluminat 360°, max50W, H total coloana=5,2m – TIP 5.2
Se va oferta o linie de corpuri de iluminat urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de corpuri pentru iluminatul public, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi mobilierul urban.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Caracteristici generale
Coloana multifuncțională
Înălțime totală – (minim) 5.2m
Toate coloanele multifuncționale cu înălțimea minimă de 5.2 m vor avea aceeași înălțime totală
unitară
Modul de iluminat 360°
Alimentare electrică: 230V/50Hz.
Modul de iluminat 360°, cilindric cu diametrul 190mm ±10%
Înălțime punct luminos: (minim) 5.2m
Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66
Rezistenţă la impact (minim) IK08
Putere instalata: (maxim) 50W
Flux luminos: (minim) 3800lm
Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impune
Greutate: nu se impune
Modulul de iluminat cu următoarele componente:
- corpul modulului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic
necoroziv, pentru menținerea în timp a carcateristicilor mecanice inițiale;
- difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană/curbată sau policarbonat tratat UV;
- distribuția luminoasă va fi de tip simetric/asimetric şi nu va fi influenţată de apariţia unor
defecte asupra unora dintre LED-uri;
- fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelaşi tip de lentilă specifică, care reproduce
distribuţia luminoasă completă a aparatului de iluminat;
- fluxul luminos total al modulului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri şi/sau de
curentul aplicat la bornele LED-urilor;
- placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de garanţie ;
- placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de
20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora;
- sistemul de montaj va permite integrarea modulului in coloana multifunctionala.
Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul şi producătorul)
- temperatura de culoare Tc = 3000K±10%;
- indicele de redare al culorilor Ra≥70.
Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim
următoarele funcţii:
- asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%;
- permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puţin prin
protocolul de comunicare DALI, pentru a se asigura o comunicație bidirecțională cu sistemul de
control;
- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de
minim 1%.
Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector electro-mecanic standardizat tip NEMA 7 pini,
pentru montarea modulului de telegestiune in exteriorul acestuia;
Modulul de control este piesa inlocuibilă, alimentată și instalată pe aparatul de iluminat printr-o
interfață standardizată de tip Nema 7 pini; Va indeplini cel putin functiile impuse prin fisa tehnica
a sistemului de telegestiune.
Modulul de iluminat are posibilitatea de a fi echipat cu senzor de miscare. Se va prezenta o lista
cu senzorii cu care este compatibil si modul de interactiune al acestora cu sistemul de control.
De asemenea, sistemul de control trebuie sa permita printr-o configurarea facila ca si alte
aparate de iluminat invecinate, care nu contin un senzor integrat sa reactioneze la comanda
transmisa de senzorul activ.
Modulul de iluminat permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED,
prin intermediul driver-ului electronic şi a sistemului de control.

Funcţionare la Ta=min40˚C
Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru modulul de iluminat
propus
Stâlp de iluminat pentru coloană multifuncțională
Stâlp cilindric drept, realizat din oţel, rotund, galvanizat conform standardului EN ISO 1461,
vopsit în câmp electrostatic
Diametru: 190mm ±10%
Înălţime: (minima) H = 2,8 m
Grosime perete: (minim) 3mm
Prevăzut în partea inferioară cu doua uşite de vizitare, cu sistem antiefracţie (cheie)
Montaj cu flanşă - dimensiuni flanşă de fixare: (minim) 271x271mm; 4 buloane de prindere M18,
prinse pe distanțier la 200mm
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Prevăzut în partea inferioară cu doua uşite de vizitare care permite montarea în interiorul
stâlpului a unei cutii de conexiune cu următoarele caracteristici:
- grad de protecţie: IP44
- clasă de izolație I sau II
- carcasa să fie din material termoplastic, rezistent la impact (minim) IK08 şi la foc
- permite accesul în interior cu ajutorul unor scule
- permite racordarea prin partea inferioară a (minim) 3 cabluri cu 4 conductoare cu sectiunea de
35 mm2, iar prin partea superioară a (minim) 4 cabluri cu 3 conductoare cu secţiunea de 2,5
mm2
- este echipată cu borne care să permită conectarea cablurilor specificate mai sus, cu un
portfuzibil care să permită echiparea cu: siguranţă fuzibilă si cu fuzibil dimensionat
corespunzator pentru protectia componentelor de iluminat
- prevăzută în interior cu protecţie la descărcări atmosferice de pana la 10kV
- dimensiunile permit instalarea in stalpul de iluminat, prin usita de vizitare a stalpului
Distanţa de la partea inferioară a stâlpului la uşa de vizitare cuprinsă minim 500mm ÷ maxim
600mm
Dimensiuni uşa de vizitare (minim) lxh=75x400mm
Vopsire in culoare AKZO.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa rezulte
respectarea integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru
aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta conformitatea constantă a produselor cu
standardele de siguranță
Rapoarte de incercari de la laborator acreditat (se va prezenta licenta de acreditare):
- Se va prezenta raport de testare a gradului de etanseitate IP, care va confirma indeplinirea
valorii minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: EN 60598-1
- Se va prezenta raport de testare a rezistentei la impact IK, care va confirma indeplinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: IEC 62262
- Se va prezenta raport de testare masuratori electrice, care va confirma respectarea
standardului: IEC 61000-3-2
- Se va prezenta raport de compatibilitate electromagnetica EMC, care va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: EN 55015, EN 61547
- Se va prezenta raport termic, care va confirma respectarea urmatoarelor standarde: EN
60598-1, IEC 60598-2-3, IEC 60598-2-5
- Se va prezenta raport fotometric, emis de catre un laborator acreditat
În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea
conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit,
Conform, Similar sau altele de acest tip și fără a se ține cont de cerința enuntata mai sus.
Conditii de garantie si post garantie
Garantie de la producator coloană multifuncțională – min 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
7. ILUMINAT PUBLIC
FIŞA TEHNICĂ NR. 7.10 – Coloana multifuncțională prevăzută cu un modul de iluminat 360°, max50W, cu HotSpot WiFi si un modul având
funcția de filmare, H total coloana=5,2m – TIP 5.3
Se va oferta o linie de corpuri de iluminat urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de corpuri pentru iluminatul public, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi mobilierul urban.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Caracteristici generale
Coloana multifuncțională
Înălțime totală – (minim) 5.2m
Toate coloanele multifuncționale cu înălțimea minimă de 5.2 m vor avea aceeași înălțime totală
unitară
Modul de iluminat 360°
Alimentare electrică: 230V/50Hz.
Modul de iluminat 360°, cilindric cu diametrul 190mm ±10%
Înălțime punct luminos: (minim) 5.2m
Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66
Rezistenţă la impact (minim) IK08
Putere instalata: (maxim) 50W
Flux luminos: (minim) 3800lm
Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impune
Greutate: nu se impune
Modulul de iluminat cu următoarele componente:
- corpul modulului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic
necoroziv, pentru menținerea în timp a carcateristicilor mecanice inițiale;
- difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană/curbată sau policarbonat tratat UV;
- distribuția luminoasă va fi de tip simetric/asimetric şi nu va fi influenţată de apariţia unor
defecte asupra unora dintre LED-uri;
- fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelaşi tip de lentilă specifică, care reproduce
distribuţia luminoasă completă a aparatului de iluminat;
- fluxul luminos total al modulului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri şi/sau de
curentul aplicat la bornele LED-urilor;
- placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de garanţie ;
- placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de
20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora;
- sistemul de montaj va permite integrarea modulului in coloana multifunctionala.
Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul şi producătorul)
- temperatura de culoare Tc = 3000K±10%;
- indicele de redare al culorilor Ra≥70.
Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim
următoarele funcţii:
- asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%;
- permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puţin prin
protocolul de comunicare DALI, pentru a se asigura o comunicație bidirecțională cu sistemul de
control;
- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de
minim 1%.
Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector electro-mecanic standardizat tip NEMA 7 pini,
pentru montarea modulului de telegestiune in exteriorul acestuia;
Modulul de control este piesa inlocuibilă, alimentată și instalată pe aparatul de iluminat printr-o
interfață standardizată de tip Nema 7 pini; Va indeplini cel putin functiile impuse prin fisa tehnica
a sistemului de telegestiune.
Modulul de iluminat are posibilitatea de a fi echipat cu senzor de miscare. Se va prezenta o lista
cu senzorii cu care este compatibil si modul de interactiune al acestora cu sistemul de control.
De asemenea, sistemul de control trebuie sa permita printr-o configurarea facila ca si alte
aparate de iluminat invecinate, care nu contin un senzor integrat sa reactioneze la comanda
transmisa de senzorul activ.

Modulul de iluminat permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED,
prin intermediul driver-ului electronic şi a sistemului de control.
Funcţionare la Ta=min40˚C
Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru modulul de iluminat
propus
Modul HotSpot WiFi
Posibilitate de integrare în coloana multifuncțională intr-un modul dedicat sau într-unul dintre
modulele acesteia
Echipat cu HotSpot WiFi
Frecvență dual-band 2.4GHz/5.4GHz
Puncte de acces minim 20
Minim 2 conectori RJ45 integrati
WLAN 802.11 a/b/g/n – pana la 300 Mbps
Protocol Ethernet
Maxima securitate IEEE 802.11i (WPA2)
Moduri de operare: Punct de acces/adaptor client/ repetor/punte WDS
Funcţionare de la -25° - +50°
Modul camera video
Modul cilindric cu diametrul 190mm ±10%
Posibilitate de integrare în coloana multifuncțională intr-un modul dedicat sau într-unul dintre
modulele acesteia
Grad de protecţie compartiment optic (min) IP66
Echipat cu cameră video
Filmare Full HD
Rezoluție (min) 2MP
Functia de detectare a miscarii
Functionare de Ia -25° - +50°
Stâlp de iluminat pentru coloană multifuncțională
Stâlp cilindric drept, realizat din oţel, rotund, galvanizat conform standardului EN ISO 1461,
vopsit în câmp electrostatic
Diametru: 190mm ±10%
Înălţime: (minima) H = 2,8 m
Grosime perete: (minim) 3mm
Prevăzut în partea inferioară cu doua uşite de vizitare, cu sistem antiefracţie (cheie)
Montaj cu flanşă - dimensiuni flanşă de fixare: (minim) 271x271mm; 4 buloane de prindere M18,
prinse pe distanțier la 200mm
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Prevăzut în partea inferioară cu doua uşite de vizitare care permite montarea în interiorul
stâlpului a unei cutii de conexiune cu următoarele caracteristici:
- grad de protecţie: IP44
- clasă de izolație I sau II
- carcasa să fie din material termoplastic, rezistent la impact (minim) IK08 şi la foc
- permite accesul în interior cu ajutorul unor scule
- permite racordarea prin partea inferioară a (minim) 3 cabluri cu 4 conductoare cu sectiunea de
35 mm2, iar prin partea superioară a (minim) 4 cabluri cu 3 conductoare cu secţiunea de 2,5
mm2
- este echipată cu borne care să permită conectarea cablurilor specificate mai sus, cu un
portfuzibil care să permită echiparea cu: siguranţă fuzibilă si cu fuzibil dimensionat
corespunzator pentru protectia componentelor de iluminat
- prevăzută în interior cu protecţie la descărcări atmosferice de pana la 10kV
- dimensiunile permit instalarea in stalpul de iluminat, prin usita de vizitare a stalpului
Distanţa de la partea inferioară a stâlpului la uşa de vizitare cuprinsă minim 500mm ÷ maxim
600mm
Dimensiuni uşa de vizitare (minim) lxh=75x400mm
Vopsire in culoare AKZO.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa rezulte
respectarea integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru
aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta conformitatea constantă a produselor cu
standardele de siguranță
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Rapoarte de incercari de la laborator acreditat (se va prezenta licenta de acreditare):
- Se va prezenta raport de testare a gradului de etanseitate IP, care va confirma indeplinirea
valorii minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: EN 60598-1
- Se va prezenta raport de testare a rezistentei la impact IK, care va confirma indeplinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: IEC 62262
- Se va prezenta raport de testare masuratori electrice, care va confirma respectarea
standardului: IEC 61000-3-2
- Se va prezenta raport de compatibilitate electromagnetica EMC, care va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: EN 55015, EN 61547
- Se va prezenta raport termic, care va confirma respectarea urmatoarelor standarde: EN
60598-1, IEC 60598-2-3, IEC 60598-2-5
- Se va prezenta raport fotometric, emis de catre un laborator acreditat
În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea
conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit,
Conform, Similar sau altele de acest tip și fără a se ține cont de cerința enuntata mai sus.
Conditii de garantie si post garantie
Garantie de la producator coloană multifuncțională – min 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
7. ILUMINAT PUBLIC
FIŞA TEHNICĂ NR. 7.11 – Coloana multifuncțională prevăzută cu un modul de iluminat 360°, max50W si un modul având func ția de filmare, H
total coloana=4,3m – TIP 5.4
Se va oferta o linie de corpuri de iluminat urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de corpuri pentru iluminatul public, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi mobilierul urban.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Caracteristici generale
Coloana multifuncțională
Înălțime totală – (minim) 4.3m
Toate coloanele multifuncționale cu înălțimea minimă de 4.3 m vor avea aceeași înălțime totală
unitară
Modul de iluminat 360°
Alimentare electrică: 230V/50Hz.
Modul de iluminat 360°, cilindric cu diametrul 190mm ±10%
Înălțime punct luminos: (minim) 4.3m
Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66
Rezistenţă la impact (minim) IK08
Putere instalata: (maxim) 50W
Flux luminos: (minim) 3800lm
Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impune
Greutate: nu se impune
Modulul de iluminat cu următoarele componente:
- corpul modulului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic
necoroziv, pentru menținerea în timp a carcateristicilor mecanice inițiale;
- difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană/curbată sau policarbonat tratat UV;
- distribuția luminoasă va fi de tip simetric/asimetric şi nu va fi influenţată de apariţia unor
defecte asupra unora dintre LED-uri;
- fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelaşi tip de lentilă specifică, care reproduce
distribuţia luminoasă completă a aparatului de iluminat;
- fluxul luminos total al modulului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri şi/sau de
curentul aplicat la bornele LED-urilor;
- placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de garanţie ;
- placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de
20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora;
- sistemul de montaj va permite integrarea modulului in coloana multifunctionala.
Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul şi producătorul)
- temperatura de culoare Tc = 3000K±10%;
- indicele de redare al culorilor Ra≥70.
Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim
următoarele funcţii:
- asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%;
- permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puţin prin
protocolul de comunicare DALI, pentru a se asigura o comunicație bidirecțională cu sistemul de
control;
- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de
minim 1%.
Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector electro-mecanic standardizat tip NEMA 7 pini,
pentru montarea modulului de telegestiune in exteriorul acestuia;
Modulul de control este piesa inlocuibilă, alimentată și instalată pe aparatul de iluminat printr-o
interfață standardizată de tip Nema 7 pini; Va indeplini cel putin functiile impuse prin fisa tehnica
a sistemului de telegestiune.
Modulul de iluminat are posibilitatea de a fi echipat cu senzor de miscare. Se va prezenta o lista
cu senzorii cu care este compatibil si modul de interactiune al acestora cu sistemul de control.
De asemenea, sistemul de control trebuie sa permita printr-o configurarea facila ca si alte
aparate de iluminat invecinate, care nu contin un senzor integrat sa reactioneze la comanda
transmisa de senzorul activ.

Modulul de iluminat permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED,
prin intermediul driver-ului electronic şi a sistemului de control.
Funcţionare la Ta=min40˚C
Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru modulul de iluminat
propus
Modul camera video
Modul cilindric cu diametrul 190mm ±10%
Posibilitate de integrare în coloana multifuncțională intr-un modul dedicat sau într-unul dintre
modulele acesteia
Grad de protecţie compartiment optic (min) IP66
Echipat cu cameră video
Filmare Full HD
Rezoluție (min) 2MP
Functia de detectare a miscarii
Functionare de Ia -25° - +50°
Stâlp de iluminat pentru coloană multifuncțională
Stâlp cilindric drept, realizat din oţel, rotund, galvanizat conform standardului EN ISO 1461,
vopsit în câmp electrostatic
Diametru: 190mm ±10%
Înălţime: (minima) H = 2,8 m
Grosime perete: (minim) 3mm
Prevăzut în partea inferioară cu doua uşite de vizitare, cu sistem antiefracţie (cheie)
Montaj cu flanşă - dimensiuni flanşă de fixare: (minim) 271x271mm; 4 buloane de prindere M18,
prinse pe distanțier la 200mm
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Prevăzut în partea inferioară cu doua uşite de vizitare care permite montarea în interiorul
stâlpului a unei cutii de conexiune cu următoarele caracteristici:
- grad de protecţie: IP44
- clasă de izolație I sau II
- carcasa să fie din material termoplastic, rezistent la impact (minim) IK08 şi la foc
- permite accesul în interior cu ajutorul unor scule
- permite racordarea prin partea inferioară a (minim) 3 cabluri cu 4 conductoare cu sectiunea de
35 mm2, iar prin partea superioară a (minim) 4 cabluri cu 3 conductoare cu secţiunea de 2,5
mm2
- este echipată cu borne care să permită conectarea cablurilor specificate mai sus, cu un
portfuzibil care să permită echiparea cu: siguranţă fuzibilă si cu fuzibil dimensionat
corespunzator pentru protectia componentelor de iluminat
- prevăzută în interior cu protecţie la descărcări atmosferice de pana la 10kV
- dimensiunile permit instalarea in stalpul de iluminat, prin usita de vizitare a stalpului
Distanţa de la partea inferioară a stâlpului la uşa de vizitare cuprinsă minim 500mm ÷ maxim
600mm
Dimensiuni uşa de vizitare (minim) lxh=75x400mm
Vopsire in culoare AKZO.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa rezulte
respectarea integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru
aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta conformitatea constantă a produselor cu
standardele de siguranță
Rapoarte de incercari de la laborator acreditat (se va prezenta licenta de acreditare):
- Se va prezenta raport de testare a gradului de etanseitate IP, care va confirma indeplinirea
valorii minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: EN 60598-1
- Se va prezenta raport de testare a rezistentei la impact IK, care va confirma indeplinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: IEC 62262
- Se va prezenta raport de testare masuratori electrice, care va confirma respectarea
standardului: IEC 61000-3-2
- Se va prezenta raport de compatibilitate electromagnetica EMC, care va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: EN 55015, EN 61547
- Se va prezenta raport termic, care va confirma respectarea urmatoarelor standarde: EN
60598-1, IEC 60598-2-3, IEC 60598-2-5
- Se va prezenta raport fotometric, emis de catre un laborator acreditat
În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea
conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit,
Conform, Similar sau altele de acest tip și fără a se ține cont de cerința enuntata mai sus.
Conditii de garantie si post garantie
Garantie de la producator coloană multifuncțională – min 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:

instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
7. ILUMINAT PUBLIC
FIŞA TEHNICĂ NR. 7.12 – Coloana multifuncțională prevăzută cu un modul de iluminat 360°, max50W, H total coloana=4,3m – TIP 5.5
Se va oferta o linie de corpuri de iluminat urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de corpuri pentru iluminatul public, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi mobilierul urban.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Caracteristici generale
Coloana multifuncțională
Înălțime totală – (minim) 4.3m
Toate coloanele multifuncționale cu înălțimea minimă de 4.3 m vor avea aceeași înălțime totală
unitară
Modul de iluminat 360°
Alimentare electrică: 230V/50Hz.
Modul de iluminat 360°, cilindric cu diametrul 190mm ±10%
Înălțime punct luminos: (minim) 4.3m
Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66
Rezistenţă la impact (minim) IK08
Putere instalata: (maxim) 50W
Flux luminos: (minim) 3800lm
Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impune
Greutate: nu se impune
Modulul de iluminat cu următoarele componente:
- corpul modulului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic
necoroziv, pentru menținerea în timp a carcateristicilor mecanice inițiale;
- difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană/curbată sau policarbonat tratat UV;
- distribuția luminoasă va fi de tip simetric/asimetric şi nu va fi influenţată de apariţia unor
defecte asupra unora dintre LED-uri;
- fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelaşi tip de lentilă specifică, care reproduce
distribuţia luminoasă completă a aparatului de iluminat;
- fluxul luminos total al modulului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri şi/sau de
curentul aplicat la bornele LED-urilor;
- placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de garanţie ;
- placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de
20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora;
- sistemul de montaj va permite integrarea modulului in coloana multifunctionala.
Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul şi producătorul)
- temperatura de culoare Tc = 3000K±10%;
- indicele de redare al culorilor Ra≥70.
Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim
următoarele funcţii:
- asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%;
- permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puţin prin
protocolul de comunicare DALI, pentru a se asigura o comunicație bidirecțională cu sistemul de
control;
- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de
minim 1%.
Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector electro-mecanic standardizat tip NEMA 7 pini,
pentru montarea modulului de telegestiune in exteriorul acestuia;
Modulul de control este piesa inlocuibilă, alimentată și instalată pe aparatul de iluminat printr-o
interfață standardizată de tip Nema 7 pini; Va indeplini cel putin functiile impuse prin fisa tehnica
a sistemului de telegestiune.
Modulul de iluminat are posibilitatea de a fi echipat cu senzor de miscare. Se va prezenta o lista
cu senzorii cu care este compatibil si modul de interactiune al acestora cu sistemul de control.
De asemenea, sistemul de control trebuie sa permita printr-o configurarea facila ca si alte
aparate de iluminat invecinate, care nu contin un senzor integrat sa reactioneze la comanda
transmisa de senzorul activ.
Modulul de iluminat permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED,
prin intermediul driver-ului electronic şi a sistemului de control.

Funcţionare la Ta=min40˚C
Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru modulul de iluminat
propus
Stâlp de iluminat pentru coloană multifuncțională
Stâlp cilindric drept, realizat din oţel, rotund, galvanizat conform standardului EN ISO 1461,
vopsit în câmp electrostatic
Diametru: 190mm ±10%
Înălţime: (minima) H = 2,8 m
Grosime perete: (minim) 3mm
Prevăzut în partea inferioară cu doua uşite de vizitare, cu sistem antiefracţie (cheie)
Montaj cu flanşă - dimensiuni flanşă de fixare: (minim) 271x271mm; 4 buloane de prindere M18,
prinse pe distanțier la 200mm
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Prevăzut în partea inferioară cu doua uşite de vizitare care permite montarea în interiorul
stâlpului a unei cutii de conexiune cu următoarele caracteristici:
- grad de protecţie: IP44
- clasă de izolație I sau II
- carcasa să fie din material termoplastic, rezistent la impact (minim) IK08 şi la foc
- permite accesul în interior cu ajutorul unor scule
- permite racordarea prin partea inferioară a (minim) 3 cabluri cu 4 conductoare cu sectiunea de
35 mm2, iar prin partea superioară a (minim) 4 cabluri cu 3 conductoare cu secţiunea de 2,5
mm2
- este echipată cu borne care să permită conectarea cablurilor specificate mai sus, cu un
portfuzibil care să permită echiparea cu: siguranţă fuzibilă si cu fuzibil dimensionat
corespunzator pentru protectia componentelor de iluminat
- prevăzută în interior cu protecţie la descărcări atmosferice de pana la 10kV
- dimensiunile permit instalarea in stalpul de iluminat, prin usita de vizitare a stalpului
Distanţa de la partea inferioară a stâlpului la uşa de vizitare cuprinsă minim 500mm ÷ maxim
600mm
Dimensiuni uşa de vizitare (minim) lxh=75x400mm
Vopsire in culoare AKZO.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa rezulte
respectarea integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru
aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta conformitatea constantă a produselor cu
standardele de siguranță
Rapoarte de incercari de la laborator acreditat (se va prezenta licenta de acreditare):
- Se va prezenta raport de testare a gradului de etanseitate IP, care va confirma indeplinirea
valorii minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: EN 60598-1
- Se va prezenta raport de testare a rezistentei la impact IK, care va confirma indeplinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: IEC 62262
- Se va prezenta raport de testare masuratori electrice, care va confirma respectarea
standardului: IEC 61000-3-2
- Se va prezenta raport de compatibilitate electromagnetica EMC, care va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: EN 55015, EN 61547
- Se va prezenta raport termic, care va confirma respectarea urmatoarelor standarde: EN
60598-1, IEC 60598-2-3, IEC 60598-2-5
- Se va prezenta raport fotometric, emis de catre un laborator acreditat
În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea
conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit,
Conform, Similar sau altele de acest tip și fără a se ține cont de cerința enuntata mai sus.
Conditii de garantie si post garantie
Garantie de la producator coloană multifuncțională – min 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
7. ILUMINAT PUBLIC
FIŞA TEHNICĂ NR. 7.13 – Coloana multifuncțională prevăzută cu un modul de iluminat 360°, max50W, cu HotSpot WiFi, H total coloana=4,3m –
TIP 5.6
Se va oferta o linie de corpuri de iluminat urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de corpuri pentru iluminatul public, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi mobilierul urban.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Caracteristici generale
Coloana multifuncțională
Înălțime totală – (minim) 4.3m
Toate coloanele multifuncționale cu înălțimea minimă de 4.3 m vor avea aceeași înălțime totală
unitară
Modul de iluminat 360°
Alimentare electrică: 230V/50Hz.
Modul de iluminat 360°, cilindric cu diametrul 190mm ±10%
Înălțime punct luminos: (minim) 4.3m
Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66
Rezistenţă la impact (minim) IK08
Putere instalata: (maxim) 50W
Flux luminos: (minim) 3800lm
Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impune
Greutate: nu se impune
Modulul de iluminat cu următoarele componente:
- corpul modulului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic
necoroziv, pentru menținerea în timp a carcateristicilor mecanice inițiale;
- difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană/curbată sau policarbonat tratat UV;
- distribuția luminoasă va fi de tip simetric/asimetric şi nu va fi influenţată de apariţia unor
defecte asupra unora dintre LED-uri;
- fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelaşi tip de lentilă specifică, care reproduce
distribuţia luminoasă completă a aparatului de iluminat;
- fluxul luminos total al modulului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri şi/sau de
curentul aplicat la bornele LED-urilor;
- placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de garanţie ;
- placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de
20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora;
- sistemul de montaj va permite integrarea modulului in coloana multifunctionala.
Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul şi producătorul)
- temperatura de culoare Tc = 3000K±10%;
- indicele de redare al culorilor Ra≥70.
Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim
următoarele funcţii:
- asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%;
- permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puţin prin
protocolul de comunicare DALI, pentru a se asigura o comunicație bidirecțională cu sistemul de
control;
- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de
minim 1%.
Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector electro-mecanic standardizat tip NEMA 7 pini,
pentru montarea modulului de telegestiune in exteriorul acestuia;
Modulul de control este piesa inlocuibilă, alimentată și instalată pe aparatul de iluminat printr-o
interfață standardizată de tip Nema 7 pini; Va indeplini cel putin functiile impuse prin fisa tehnica
a sistemului de telegestiune.
Modulul de iluminat are posibilitatea de a fi echipat cu senzor de miscare. Se va prezenta o lista
cu senzorii cu care este compatibil si modul de interactiune al acestora cu sistemul de control.
De asemenea, sistemul de control trebuie sa permita printr-o configurarea facila ca si alte
aparate de iluminat invecinate, care nu contin un senzor integrat sa reactioneze la comanda
transmisa de senzorul activ.

Modulul de iluminat permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED,
prin intermediul driver-ului electronic şi a sistemului de control.
Funcţionare la Ta=min40˚C
Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru modulul de iluminat
propus
Modul HotSpot WiFi
Posibilitate de integrare în coloana multifuncțională intr-un modul dedicat sau într-unul dintre
modulele acesteia
Echipat cu HotSpot WiFi
Frecvență dual-band 2.4GHz/5.4GHz
Puncte de acces minim 20
Minim 2 conectori RJ45 integrati
WLAN 802.11 a/b/g/n – pana la 300 Mbps
Protocol Ethernet
Maxima securitate IEEE 802.11i (WPA2)
Moduri de operare: Punct de acces/adaptor client/ repetor/punte WDS
Funcţionare de la -25° - +50°
Stâlp de iluminat pentru coloană multifuncțională
Stâlp cilindric drept, realizat din oţel, rotund, galvanizat conform standardului EN ISO 1461,
vopsit în câmp electrostatic
Diametru: 190mm ±10%
Înălţime: (minima) H = 2,8 m
Grosime perete: (minim) 3mm
Prevăzut în partea inferioară cu doua uşite de vizitare, cu sistem antiefracţie (cheie)
Montaj cu flanşă - dimensiuni flanşă de fixare: (minim) 271x271mm; 4 buloane de prindere M18,
prinse pe distanțier la 200mm

2
3

4

Prevăzut în partea inferioară cu doua uşite de vizitare care permite montarea în interiorul
stâlpului a unei cutii de conexiune cu următoarele caracteristici:
- grad de protecţie: IP44
- clasă de izolație I sau II
- carcasa să fie din material termoplastic, rezistent la impact (minim) IK08 şi la foc
- permite accesul în interior cu ajutorul unor scule
- permite racordarea prin partea inferioară a (minim) 3 cabluri cu 4 conductoare cu sectiunea de
35 mm2, iar prin partea superioară a (minim) 4 cabluri cu 3 conductoare cu secţiunea de 2,5
mm2
- este echipată cu borne care să permită conectarea cablurilor specificate mai sus, cu un
portfuzibil care să permită echiparea cu: siguranţă fuzibilă si cu fuzibil dimensionat
corespunzator pentru protectia componentelor de iluminat
- prevăzută în interior cu protecţie la descărcări atmosferice de pana la 10kV
- dimensiunile permit instalarea in stalpul de iluminat, prin usita de vizitare a stalpului
Distanţa de la partea inferioară a stâlpului la uşa de vizitare cuprinsă minim 500mm ÷ maxim
600mm
Dimensiuni uşa de vizitare (minim) lxh=75x400mm
Vopsire in culoare AKZO.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa rezulte
respectarea integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru
aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta conformitatea constantă a produselor cu
standardele de siguranță
Rapoarte de incercari de la laborator acreditat (se va prezenta licenta de acreditare):
- Se va prezenta raport de testare a gradului de etanseitate IP, care va confirma indeplinirea
valorii minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: EN 60598-1
- Se va prezenta raport de testare a rezistentei la impact IK, care va confirma indeplinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: IEC 62262
- Se va prezenta raport de testare masuratori electrice, care va confirma respectarea
standardului: IEC 61000-3-2
- Se va prezenta raport de compatibilitate electromagnetica EMC, care va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: EN 55015, EN 61547
- Se va prezenta raport termic, care va confirma respectarea urmatoarelor standarde: EN
60598-1, IEC 60598-2-3, IEC 60598-2-5
- Se va prezenta raport fotometric, emis de catre un laborator acreditat
În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea
conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit,
Conform, Similar sau altele de acest tip și fără a se ține cont de cerința enuntata mai sus.
Conditii de garantie si post garantie
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Garantie de la producator coloană multifuncțională – min 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
7. ILUMINAT PUBLIC
FIŞA TEHNICĂ NR. 7.14 – Coloana multifuncțională prevăzută cu un modul de iluminat 360°, max50W, cu HotSpot WiFi si un modul având
funcția de filmare, H total coloana=4,3m – TIP 5.7
Se va oferta o linie de corpuri de iluminat urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de corpuri pentru iluminatul public, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi mobilierul urban.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Caracteristici generale
Coloana multifuncțională
Înălțime totală – (minim) 4.3m
Toate coloanele multifuncționale cu înălțimea minimă de 4.3 m vor avea aceeași înălțime totală
unitară
Modul de iluminat 360°
Alimentare electrică: 230V/50Hz.
Modul de iluminat 360°, cilindric cu diametrul 190mm ±10%
Înălțime punct luminos: (minim) 4.3m
Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66
Rezistenţă la impact (minim) IK08
Putere instalata: (maxim) 50W
Flux luminos: (minim) 3800lm
Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impune
Greutate: nu se impune
Modulul de iluminat cu următoarele componente:
- corpul modulului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic
necoroziv, pentru menținerea în timp a carcateristicilor mecanice inițiale;
- difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană/curbată sau policarbonat tratat UV;
- distribuția luminoasă va fi de tip simetric/asimetric şi nu va fi influenţată de apariţia unor
defecte asupra unora dintre LED-uri;
- fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelaşi tip de lentilă specifică, care reproduce
distribuţia luminoasă completă a aparatului de iluminat;
- fluxul luminos total al modulului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri şi/sau de
curentul aplicat la bornele LED-urilor;
- placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de garanţie ;
- placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de
20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora;
- sistemul de montaj va permite integrarea modulului in coloana multifunctionala.
Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul şi producătorul)
- temperatura de culoare Tc = 3000K±10%;
- indicele de redare al culorilor Ra≥70.
Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim
următoarele funcţii:
- asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%;
- permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puţin prin
protocolul de comunicare DALI, pentru a se asigura o comunicație bidirecțională cu sistemul de
control;
- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de
minim 1%.
Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector electro-mecanic standardizat tip NEMA 7 pini,
pentru montarea modulului de telegestiune in exteriorul acestuia;
Modulul de control este piesa inlocuibilă, alimentată și instalată pe aparatul de iluminat printr-o
interfață standardizată de tip Nema 7 pini; Va indeplini cel putin functiile impuse prin fisa tehnica
a sistemului de telegestiune.
Modulul de iluminat are posibilitatea de a fi echipat cu senzor de miscare. Se va prezenta o lista
cu senzorii cu care este compatibil si modul de interactiune al acestora cu sistemul de control.
De asemenea, sistemul de control trebuie sa permita printr-o configurarea facila ca si alte
aparate de iluminat invecinate, care nu contin un senzor integrat sa reactioneze la comanda
transmisa de senzorul activ.

Modulul de iluminat permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED,
prin intermediul driver-ului electronic şi a sistemului de control.
Funcţionare la Ta=min40˚C
Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru modulul de iluminat
propus
Modul HotSpot WiFi
Posibilitate de integrare în coloana multifuncțională intr-un modul dedicat sau într-unul dintre
modulele acesteia
Echipat cu HotSpot WiFi
Frecvență dual-band 2.4GHz/5.4GHz
Puncte de acces minim 20
Minim 2 conectori RJ45 integrati
WLAN 802.11 a/b/g/n – pana la 300 Mbps
Protocol Ethernet
Maxima securitate IEEE 802.11i (WPA2)
Moduri de operare: Punct de acces/adaptor client/ repetor/punte WDS
Funcţionare de la -25° - +50°
Modul camera video
Modul cilindric cu diametrul 190mm ±10%
Posibilitate de integrare în coloana multifuncțională intr-un modul dedicat sau într-unul dintre
modulele acesteia
Grad de protecţie compartiment optic (min) IP66
Echipat cu cameră video
Filmare Full HD
Rezoluție (min) 2MP
Functia de detectare a miscarii
Functionare de Ia -25° - +50°
Stâlp de iluminat pentru coloană multifuncțională
Stâlp cilindric drept, realizat din oţel, rotund, galvanizat conform standardului EN ISO 1461,
vopsit în câmp electrostatic
Diametru: 190mm ±10%
Înălţime: (minima) H = 2,8 m
Grosime perete: (minim) 3mm
Prevăzut în partea inferioară cu doua uşite de vizitare, cu sistem antiefracţie (cheie)
Montaj cu flanşă - dimensiuni flanşă de fixare: (minim) 271x271mm; 4 buloane de prindere M18,
prinse pe distanțier la 200mm
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Prevăzut în partea inferioară cu doua uşite de vizitare care permite montarea în interiorul
stâlpului a unei cutii de conexiune cu următoarele caracteristici:
- grad de protecţie: IP44
- clasă de izolație I sau II
- carcasa să fie din material termoplastic, rezistent la impact (minim) IK08 şi la foc
- permite accesul în interior cu ajutorul unor scule
- permite racordarea prin partea inferioară a (minim) 3 cabluri cu 4 conductoare cu sectiunea de
35 mm2, iar prin partea superioară a (minim) 4 cabluri cu 3 conductoare cu secţiunea de 2,5
mm2
- este echipată cu borne care să permită conectarea cablurilor specificate mai sus, cu un
portfuzibil care să permită echiparea cu: siguranţă fuzibilă si cu fuzibil dimensionat
corespunzator pentru protectia componentelor de iluminat
- prevăzută în interior cu protecţie la descărcări atmosferice de pana la 10kV
- dimensiunile permit instalarea in stalpul de iluminat, prin usita de vizitare a stalpului
Distanţa de la partea inferioară a stâlpului la uşa de vizitare cuprinsă minim 500mm ÷ maxim
600mm
Dimensiuni uşa de vizitare (minim) lxh=75x400mm
Vopsire in culoare AKZO.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa rezulte
respectarea integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru
aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta conformitatea constantă a produselor cu
standardele de siguranță
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Rapoarte de incercari de la laborator acreditat (se va prezenta licenta de acreditare):
- Se va prezenta raport de testare a gradului de etanseitate IP, care va confirma indeplinirea
valorii minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: EN 60598-1
- Se va prezenta raport de testare a rezistentei la impact IK, care va confirma indeplinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: IEC 62262
- Se va prezenta raport de testare masuratori electrice, care va confirma respectarea
standardului: IEC 61000-3-2
- Se va prezenta raport de compatibilitate electromagnetica EMC, care va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: EN 55015, EN 61547
- Se va prezenta raport termic, care va confirma respectarea urmatoarelor standarde: EN
60598-1, IEC 60598-2-3, IEC 60598-2-5
- Se va prezenta raport fotometric, emis de catre un laborator acreditat
În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea
conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit,
Conform, Similar sau altele de acest tip și fără a se ține cont de cerința enuntata mai sus.
Conditii de garantie si post garantie
Garantie de la producator coloană multifuncțională – min 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
7. ILUMINAT PUBLIC
FIŞA TEHNICĂ NR. 7.15 – Coloana multifuncțională prevăzută cu un modul de iluminat 360°, max50W, cu un modul având funcția de filmare și
un buton de panică, H total coloana=4,3m – TIP 5.8
Se va oferta o linie de corpuri de iluminat urban contemporană, modernă, simplă, fără ornamente.
Se exclud pastişe şi elemente cu caracter istoricizant (ex. tip neo-clasic, neo-baroc, etc.)
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de corpuri pentru iluminatul public, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi mobilierul urban.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Caracteristici generale
Coloana multifuncțională
Înălțime totală – (minim) 4.3m
Toate coloanele multifuncționale cu înălțimea minimă de 4.3 m vor avea aceeași înălțime totală
unitară
Modul de iluminat 360°
Alimentare electrică: 230V/50Hz.
Modul de iluminat 360°, cilindric cu diametrul 190mm ±10%
Înălțime punct luminos: (minim) 4.3m
Grad de protecţie compartiment optic (minim) IP66
Rezistenţă la impact (minim) IK08
Putere instalata: (maxim) 50W
Flux luminos: (minim) 3800lm
Clasă de izolație electrică: Clasa I sau II
Dimensiuni aparat de iluminat LxlxH: nu sunt impune
Greutate: nu se impune
Modulul de iluminat cu următoarele componente:
- corpul modulului de iluminat este realizat din aluminiu turnat sub presiune sau alt aliaj metalic
necoroziv, pentru menținerea în timp a carcateristicilor mecanice inițiale;
- difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană/curbată sau policarbonat tratat UV;
- distribuția luminoasă va fi de tip simetric/asimetric şi nu va fi influenţată de apariţia unor
defecte asupra unora dintre LED-uri;
- fiecare dintre LED-uri va avea asociată acelaşi tip de lentilă specifică, care reproduce
distribuţia luminoasă completă a aparatului de iluminat;
- fluxul luminos total al modulului de iluminat va fi determinat de numărul de LED-uri şi/sau de
curentul aplicat la bornele LED-urilor;
- placa LED va fi amovibilă, pentru a facilita operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil, in caz de defect, după terminarea perioadei de garanţie ;
- placa LED va fi compusă din minim 6 LED-uri pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de
20% din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un LED se va deteriora;
- sistemul de montaj va permite integrarea modulului in coloana multifunctionala.
Echipare cu sursă luminoasă tip LED de mare putere (se va preciza modelul şi producătorul)
- temperatura de culoare Tc = 3000K±10%;
- indicele de redare al culorilor Ra≥70.
Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursă luminoasă utilizată, va avea minim
următoarele funcţii:
- asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%;
- permite comunicarea cu componentele de comandă ale sistemelor de control, cel puţin prin
protocolul de comunicare DALI, pentru a se asigura o comunicație bidirecțională cu sistemul de
control;
- permite reducerea fluxului luminos cu minim 90% din valoarea fluxului nominal, în trepte de
minim 1%.
Aparatul de iluminat va fi echipat cu conector electro-mecanic standardizat tip NEMA 7 pini,
pentru montarea modulului de telegestiune in exteriorul acestuia;
Modulul de control este piesa inlocuibilă, alimentată și instalată pe aparatul de iluminat printr-o
interfață standardizată de tip Nema 7 pini; Va indeplini cel putin functiile impuse prin fisa tehnica
a sistemului de telegestiune.
Modulul de iluminat are posibilitatea de a fi echipat cu senzor de miscare. Se va prezenta o lista
cu senzorii cu care este compatibil si modul de interactiune al acestora cu sistemul de control.
De asemenea, sistemul de control trebuie sa permita printr-o configurarea facila ca si alte
aparate de iluminat invecinate, care nu contin un senzor integrat sa reactioneze la comanda
transmisa de senzorul activ.

Modulul de iluminat permite menținerea constantă a fluxului luminos în timp al surselor LED,
prin intermediul driver-ului electronic şi a sistemului de control.
Funcţionare la Ta=min40˚C
Se va prezenta diagrama polară a intensităţii luminoase şi curbele K pentru modulul de iluminat
propus
Modul camera video
Modul cilindric cu diametrul 190mm ±10%
Posibilitate de integrare în coloana multifuncțională intr-un modul dedicat sau într-unul dintre
modulele acesteia
Grad de protecţie compartiment optic (min) IP66
Echipat cu cameră video
Filmare Full HD
Rezoluție (min) 2MP
Functia de detectare a miscarii
Functionare de Ia -25° - +50°
Buton de panica Intercom
Conector ethernet RJ45
PoE IEEE 802.3af Clasa 0
Consum: maxim 12W
Protocoale LAN: Power over Ethernet (IEEE 802.3 a-f) Network Access Control (IEEE 802.1x)
Grad de protecţie (minim) IP66
Rezistenţă la impact (minim) IK10 antivandal

Temperatura de functionare: -30° ÷ +60°C
Amplificator speaker intern: 10W clasa D
Microfon intern
Stâlp de iluminat pentru coloană multifuncțională
Stâlp cilindric drept, realizat din oţel, rotund, galvanizat conform standardului EN ISO 1461,
vopsit în câmp electrostatic
Diametru: 190mm ±10%
Înălţime: (minima) H = 2,8 m
Grosime perete: (minim) 3mm
Prevăzut în partea inferioară cu doua uşite de vizitare, cu sistem antiefracţie (cheie)
Montaj cu flanşă - dimensiuni flanşă de fixare: (minim) 271x271mm; 4 buloane de prindere M18,
prinse pe distanțier la 200mm
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Prevăzut în partea inferioară cu doua uşite de vizitare care permite montarea în interiorul
stâlpului a unei cutii de conexiune cu următoarele caracteristici:
- grad de protecţie: IP44
- clasă de izolație I sau II
- carcasa să fie din material termoplastic, rezistent la impact (minim) IK08 şi la foc
- permite accesul în interior cu ajutorul unor scule
- permite racordarea prin partea inferioară a (minim) 3 cabluri cu 4 conductoare cu sectiunea de
35 mm2, iar prin partea superioară a (minim) 4 cabluri cu 3 conductoare cu secţiunea de 2,5
mm2
- este echipată cu borne care să permită conectarea cablurilor specificate mai sus, cu un
portfuzibil care să permită echiparea cu: siguranţă fuzibilă si cu fuzibil dimensionat
corespunzator pentru protectia componentelor de iluminat
- prevăzută în interior cu protecţie la descărcări atmosferice de pana la 10kV
- dimensiunile permit instalarea in stalpul de iluminat, prin usita de vizitare a stalpului
Distanţa de la partea inferioară a stâlpului la uşa de vizitare cuprinsă minim 500mm ÷ maxim
600mm
Dimensiuni uşa de vizitare (minim) lxh=75x400mm
Vopsire in culoare AKZO.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
Se vor prezenta certificate emise de organisme europene abilitate, din care sa rezulte
respectarea integrala a cerințelor EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003 pentru
aparatele de iluminat ofertate, pentru a garanta conformitatea constantă a produselor cu
standardele de siguranță
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Rapoarte de incercari de la laborator acreditat (se va prezenta licenta de acreditare):
- Se va prezenta raport de testare a gradului de etanseitate IP, care va confirma indeplinirea
valorii minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: EN 60598-1
- Se va prezenta raport de testare a rezistentei la impact IK, care va confirma indeplinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu: IEC 62262
- Se va prezenta raport de testare masuratori electrice, care va confirma respectarea
standardului: IEC 61000-3-2
- Se va prezenta raport de compatibilitate electromagnetica EMC, care va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: EN 55015, EN 61547
- Se va prezenta raport termic, care va confirma respectarea urmatoarelor standarde: EN
60598-1, IEC 60598-2-3, IEC 60598-2-5
- Se va prezenta raport fotometric, emis de catre un laborator acreditat
În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea
conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit,
Conform, Similar sau altele de acest tip și fără a se ține cont de cerința enuntata mai sus.
Conditii de garantie si post garantie
Garantie de la producator coloană multifuncțională – min 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
7. ILUMINAT PUBLIC
FIŞA TEHNICĂ NR. 7.16 – Sistem de telegestiune
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de corpuri pentru iluminatul public, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare.
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu pavajul şi mobilierul urban.
Corespondenţa propunerii tehnice
Nr.
cu specificaţiile tehnice impuse
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Caracteristici generale
Sistem de telegestiune
Funcții pentru aparatele de iluminat și interfața utilizator
Sistemul propus este compus din modulul aparatului de iluminat, serverul CLOUD si interfata
utlizator;
Afișarea informațiilor în interfața utilizator se va face în limba română
Sistemul nu necesita nici o programare sau comisionare — este de tip “plug & play”. Odata
corpul alimentat electric, serverul va recunoaste, comunica si pozitiona automat corpul de
iluminat pe harta online.
Sistemul are la bază standarde deschise pentru controlul de la distanță al iluminatului public și
poate interacționa cu platforme smart city mari prin API, acesta poate să realizeze și schimbul
de date, sau să interacționeze cu sistemele învecinate, precum senzori de monitorizare a
traficului, sistemele de monitorizare a mediului sau dispozitivele de siguranță. Sistemul de
telegestiune permite monitorizarea și controlul fiecărui aparat, în mod individual și controlul de
grup al aparatelor de iluminat public.
Toate componentele au protocol IPv6 și comunică cu direct cu serverul Cloud. Un sistem de
auto-configurare este implementat pe baza localizării geografice și a configurației electrice a
aparatului. Dispozitivele hardware instalate pe aparatele de iluminat sunt prevazute cu modul
GPS pentru autolocalizare, fotocelula pentru functionarea independenta, modul de comunicatie
pentru transmiterea datelor catre Servercul Cloud utilizand retelele de date ale operatorilor de
telefonie mobile.
Comunicatia de la modulele individuale la serverul Cloud se face direct, nu se accepta sisteme
prevazute cu concentratoare de date.
Utilizeaza pentru comunicatie retelele celulare 3G/4G si RF 2,4GHz (sau alte frecventa libera de
licenta) pentru asigurarea transmiterii de date fara intreruperi. Reteua locala RF-2,4GHz (sau
alte frecventa libera de licenta) asigura reactia la senzorii instalati pe dispozitivele de control.
Pentru interconectivitate fiecare dispozitiv de control are alocata o adresa IP tip IPv6. In cazul
intreruperii comunicatiei intre modulele de control si aplicatie, solutia ofertata va asigura in mod
automat comutarea pe o retea de comunicatie de rezerva. Se va detalia solutia propusa pentru
asigurarea continuitatii comunicatiei modulelor de control cu aplicatia.
Montaj extern utilizand un conector standardizat Nema 7PIN, nu exista componente ale
sistemului de telegestiune in interiorul aparatului de iluminat. Montajul sau inlocuirea modulului
de telegestiune este facila si nu necesita deschiderea aparatului de iluminat.
Modul de telegestiune este echipat cu fotocelula pentru pornirea iluminatului public in functie de
nivelul iluminarii exterioare.
Modulul de telegestiune este prevazut cu sursa de alimentare 24Vcc si un contact uscat NO/NC
pentru alimentarea si conectarea senzorilor.
Cititorul RFID integrat in modulul de telegestiune asigura citirea informatiilor legate de tipul
aparatului de iluminat pe care il controleaza si faciliteaza transferul informatiilor catre baza de
date gazduita in Cloud.
Pornirea/oprirea/reducerea fluxului luminos la nivelul aparatelor de iluminat, individual sau în
grup, conform condiiţiilor impuse prin programe de funcționare prestabilite, care pot fi modificate
în interfața utilizator în funcție de nevoile autoritatii contractante.
Controlul creșterii fluxului luminos pe baza unor senzori, care pot fi conectati fizic la oricare
dintre aparatele de iluminat/dispozitivele de control ofertate și pe baza cărora poate fi gestionat
modul de funcționare al mai multor aparate de iluminat ce deservesc aceluiași scop, fără ca
toate acestea să fie conectate direct la același senzor. De exemplu, un senzor PIR montat la
primul aparat de iluminat dintr-un șir va controla prin intermediul sistemului de telegestiune inca
minim 5 aparate de iluminat din vecinatate. Totodată, un aparat de iluminat trebuie să fie capabil
să răspundă la comanda transmisă de cel puțin 2 senzori configurați în interfața utilizator a
sistemului de control, montați în zonele înconjuratoare ale acestuia. Pentru a fi eficient, timpul
de raspuns nu trebuie sa fie mai mare de 1-2 secunde. Se vor presenta schemele de comanda
si integrare senzori in sistemul de telegestiune.

Sistemul de telegestiune permite comunicarea directa intre dispozitivele de control instalate in
aparatele de iluminat pentru a transmite comenzile senzorilor instalati. Se va preciza protocolul
de comunicatie standardizat utilizat.
Modulele de telegestiune pastreaza la nivel local programul de functionare si configuratia
senzorilor, astfel incat in cazul intreruperii comunicatiei intre aplicatie si module, acestea vor
functiona conform programelor prestabilite si senzorilor instalati
Sistemul de control va permite integrarea iluminatului festiv, reclame stradale, precum și a altor
consumatori permanenți sau ocazionali, pentru aceștia trebuind să poată fi controlată cel puțin
oprirea și pornirea, atât după un program prestabilit, cât și pe bază de comenzi manuale. Se vor
prezenta schemele de comanda si integrare pentru consumatorii ocazionali in sistemul de
telegestiune.
Sistemul de control trebuie să fie scalabil, să permită adăugarea în viitor și a altor dispozitive de
control /aparate de iluminat, dacă va fi necesar.
Aplicația web va putea fi accesată doar de către utilizatorii predefiniți în sistem, de la orice
terminal conectat la internet (care permite navigarea WEB) prin restricționarea accesului minim
cu parolă și nume utilizator.
Colectarea centralizată a datelor de la dispozitivele de control utilizând rețele de date mobile
(GPRS/GSM sau UMTS) sau Ethernet.
Reprezentarea grafică a fiecărui dispozitiv de control/aparat de iluminat și a stării acestuia, pe o
hartă, în funcție de coordonatele GPS ale sale.
Modificarea nivelului de focalizare (zoom) în interfața grafică, putându-se observa amplasarea
individuală a fiecărui punct luminos poziționat în teren.
Menţinerea constantă a fluxului luminos (Constant Lumen Output). Aceasta permite
compensarea deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat şi elimină costurile
suplimentare datorate supradimensionării iniţiale a fluxului luminos şi implicit, a puterii absorbite.
Utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output). Aceasta permite
utilizarea în permanenţă a unei anumite puteri instalate pe lampă mai mică decât puterea
nominală a acesteia, funcție necesară dacă pentru obţinerea rezultatelor luminotehnice în teren
se va constata ulterior că va fi nevoie de un flux luminos mai mic decât cel considerat în
calculele luminotehnice depuse în cadrul ofertei tehnice și financiare.
Modificarea statică a fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de beneficiar).
Aceasta permite reducerea fluxului luminos cu diferite procente faţă de fluxul luminos nominal,
pe anumite paliere orare, în funcţie de densitatea traficului, durată zi-noapte sau alte condiţii
predefinite. Această funcție trebuie să poată fi realizată pentru cel puțin 10 nivele ale puterii
absorbite, cu increment de cel puțin 1 procent.
Modificarea dinamică a fluxului luminos (după programe prestabilite, definite de beneficiar, in
funcție de semnalul primit de la senzori). Aceasta permite reducerea fluxului luminos cu diferite
procente faţă de fluxul luminos nominal, cand nu este detectata mișcare/prezența trafic urmând
ca la momentul realizării detecției trafic, pe anumite paliere orare, nivelul puterii absorbite să
crească la un alt nivel predefinit. Aceasta functie trebuie sa poată fi realizată pentru cel puțin 10
nivele ale puterii absorbite, cu increment de cel puțin 1 procent.
Sistemul de control trebuie să permită ca aparatele de iluminat conectate la un senzor să
răspundă prin creșterea fluxului luminos la nivelul prestabilit, în cazul în care se îndeplinesc
condițiile limită de declanșare a semnalului de comandă. Sistemul de control trebuie să permită
modificarea timpilor de menținere a fluxului luminos la nivelul prestabilit pentru aparatele de
iluminat prevăzute cu senzori sau programate să răspundă la senzorii definiți în sistem.
Menţinerea constantă a fluxului luminos, utilizarea doar a fluxului luminos necesar, modificarea
statică a fluxului luminos și
modificarea dinamică a fluxului luminos trebuie să poată fi realizate simultan, pe oricare din
aparatele de iluminat prevăzute cu sistem de telegestiune.
Funcționarea în caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise
cel puțin la nivel de punct luminos și la nivel de grup de funcționare selectat, în "timp real" (timp
de raspuns in teren maxim 5 minute; in interfata datele vor fi actualizate in maxim 15 minute);
Trecerea din modul de comanda manuala in comanda automata se va face dupa un interval de
timp stabilit in momentul comenzii manuale. Acest interval de timp va putea fi definit in minute,
ore, zile, saptamani (ex: 1 ora sau 3 ore sau 1 zi sau 1 saptamana)
Programarea şi reprogramarea facilă, ori de câte ori este necesar, a unor profile de funcționare
economice ale iluminatului public, pentru diferite paliere orare, definite de beneficiar, în funcție
de densitatea traficului, incadrarea viitoare a străzilor/zonelor de trafic, evenimente temporare
sau de durată lungă, sărbători, etc
Permite configurarea a cel puţin 50 de scenarii de funcţionare diferite (ex: M1, M2, M3, M4, M5,
M6, C1, C2, C3 intersecții, treceri pietoni, parcări, pietonal, etc.) la care pot fi alocate oricare
dintre aparatele de iluminat existente în sistemul de control, în funcţie de aplicaţia deservită
(iluminat stradal, iluminat parcări, iluminat treceri de pietoni, iluminat festiv, etc). În caz de
nevoie, pentru aceste aparate de iluminat se pot încărca într-un mod facil alte scenarii de
funcţionare.
Programele de funcționare (şi dispozitivele de control alocate lor), definite pentru diferite
scenarii de funcţionare, nu vor fi condiţionate de apartenenţa la o anumită locație/ stradă, la un
anumit punct de aprindere, la un anumit dispozitiv de control zonal sau de configuraţia reţelei de
alimentare cu energie electrică.

Fiecare program de funcționare va permite cel puţin 2 scenarii de funcţionare, care pot fi diferite
pentru anumite perioade ale anului.
Interfaţa va permite definirea în avans a unor zile speciale, în decursul unui an, având scenarii
de funcţionare diferite faţă de cel activ pentru restul anului, pentru fiecare program de
funcționare în parte.
Cunoașterea de la distanță a stării sistemului de iluminat public privind: starea aparatului de
iluminat/ starea dispozitivului de control, disfuncționalități în funcționare
Cunoaşterea de la distanţă minim a următorilor parametri electrici și de funcționare la nivel de
dispozitiv de control:
putere electrică absorbită, cumulată pentru sarcinile electrice alocate dispozitivului de control;
tensiunea de alimentare;
intensitatea curentului electric;
cosϕ;
energie consumată la nivel de dispozitiv de control individual, cumulată pentru sarcinile electrice
alocate dispozitivului de control;
numărul de ore de funcționare ale sarcinilor electrice conectate
nivelul curent de reducere a puterii si/sau a fluxului luminos
ultima pornire și ultima oprire a aparatului de iluminat;
starea în care se află aparatul de iluminat – pornit/oprit
În cazul unei avarii, precum întreruperea alimentarii cu energie electrică a dispozitivelor de
control, după revenirea alimentării sistemul de control trebuie să fie operațional în maximum 5
minute și să transmită date în sistem în maxim 20 minute.
Monitorizarea permanentă a aparatelor de iluminat și, la cerere sau în funcție de momente
predefinite de timp, transmiterea de rapoarte cel puțin prin intermediul e-mail-urilor, către
destinatarii predefiniţi în sistem cu privire cel puţin la energia consumată;
Monitorizarea permanentă a aparatelor de iluminat și, la cerere sau în funcție de momente
predefinite de timp, transmiterea de alerte cel puțin prin intermediul e-mail-urilor, către
destinatarii predefiniţi în sistem cu privire cel puţin la aparatele de iluminat nefuncționale;
Definire utilizatori în funcție de rolurile alocate de către administratorul sistemului (vizualizare
sistem, emitere comenzi manuale, configurare echipamente, vizualizare rapoarte de
funcționare,etc.);
Permite actualizarea de software pentru dispozitivele de control, fără alte costuri suplimentare în
perioada de garanție, prin intermediul reţelei de comunicație, de la distanţă, dacă acestea sunt
necesare la un moment dat ulterior montajului.
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Interfața utilizator permite configurarea pornirii /opririi aparatelor de iluminat in mod automat, in
funcție de ceasul astronomic intern, in combinație cu o fotocelulă proprie sau externă, astfel
incat să fie asigurată funcționarea optimă a aparatelor de iluminat in funcție și de condițiile
meteo și/sau cele locale.
Aparatele de iluminat trebuie să fie operabile în interfața utilizator și să se permită monitorizarea
si functionarea in modul automat și manual in maxim 5 zile lucrătoare de la momentul alimentarii
cu energie electrică a acestora, în teren.
Dispune de o interfață de programare a aplicației (API- Application Programming Interface),
pentru interacțiunea viitoare cu o platformă tip Smart City.
API permite comunicarea bidirectionala cu sistemul de telegestiune, transmite informatii catre
aplicatia Smart City si permite transmiterea comenzilor din aplicatia Smart City in sistemul de
telegestiune al iluminatului public.
Se vor prezenta referinte cu aplicatii Smart City care au fost conectate prin API cu aplicatia de
telegestiune ofertata. Se va prezenta numele aplicatiei, dezvoltatorul ei si proiectul in care a fost
implementata.
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene ( marca CE )
În completarea fișei tehnice se vor preciza documentele din care reiese îndeplinirea
conformității produselor ofertate cu specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în parte.
Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit,
Conform, Similar sau altele de acest tip și fără a se ține cont de cerința enuntata mai sus.
Se va pune la dispozitia autoritatii contractante un cont demo in aplicatia de telegestiune
ofertata, pentru a putea fi verificate functiile aplicatiei solicitate in documentatia de atribuire.
Pentru fiecare functie solicitata in cadrul fisei tehnice, se vor prezenta capturi dintr-o aplicatie
implementata pana la momentul licitatiei. Capturile de ecran vor fi insotite de acordul
beneficiarului final pentru prezentarea acestora.
Conditii de garantie si post garantie
Componente sistem de telegestiune – minim 5 ani
Componente sistem de telegestiune – se inlocuiesc contracost cu componente identice sau
versiuni actualizate, cu functiuni similare celor livrate initial – perioada de minim 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original

Conditii privind transmisia de date si software de functionare
Transmisia si traficul de date, actualizarile de software, gazduirea pe server a datelor – gratuit
pe perioada de garantie si postgarantie – de minim 10 ani.
Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL
CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
4. DOTĂRI SPECIALE
FIŞA TEHNICĂ NR. 1 – Separator de hidrocarburi
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul/materialul ofertat a fost utilizat, montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare. Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii
tehnice cu specificaţiile
Producăt
tehnice impuse prin
or
caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
H = 1 - 2 m , L = 1.5 - 2.5 m, D > 1 m
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
2 exploatare
Debit minim - 6 l/s
Volum hidrocarburi - minim 500 l
Eficacitate < 5mg
Material - HDPE/Beton
Extensii separator, capace carosabile, sistem de alarma.
3

Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia sau
distributia de separatoare de hidrocarburi , cu respectarea condiţiilor de
calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a
fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare).
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de
specificaţiile tehnice ale producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele metal, alte materiale utilizate,
vor fi cele prevăzute de către standardele europene. PN EN 858-2 etc.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor
la livrarea acestora prin rapoartele de incercare a produselor livrate.
Beneficiarul produselor este obligat sa le verifice prin propriile incercari.
4 Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor
urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau
de asigurare a sistemului calităţii).
garantia materialului:
- min. 36 luni
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Proiectant general
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Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL
CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
4. DOTĂRI SPECIALE
FIŞA TEHNICĂ NR. 2 – Tunel de infiltrare
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul/materialul ofertat a fost utilizat, montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare. Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii
tehnice cu specificaţiile
Producăt
tehnice impuse prin
or
caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
H = 0.4-0.7 m , L = 1 - 1.5 m, l = 0.5 -1 m
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
2 exploatare
Volum minim > 250 l
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia sau
distributia de tunele de infiltrare , cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a
fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare).
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de
specificaţiile tehnice ale producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele metal, alte materiale utilizate,
vor fi cele prevăzute de către standardele europene. EN 14364, ISO 10467
etc.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor
la livrarea acestora prin rapoartele de incercare a produselor livrate.
Beneficiarul produselor este obligat sa le verifice prin propriile incercari.
4 Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor
urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau
de asigurare a sistemului calităţii).
garantia materialului:
- min. 36 luni
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original

Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARC PE CULOARUL CANALUL MORII – TRONSON PARCUL ROZELOR, DIN MUNICIPIUL
CLUJ NAPOCA
Faza: STUDIU DE FEZABILITATE
4. DOTĂRI SPECIALE
FIŞA TEHNICĂ NR. 3 - Sistem recuperare ape pluviale si irigare
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul/materialul ofertat a fost utilizat, montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare. Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini
crt.

Corespondenţa propunerii
tehnice cu specificaţiile
Producăt
tehnice impuse prin
or
caietul de sarcini

1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
H = 1.4 - 2 m , D > 1 m
Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in
2 exploatare
Volum minim > 1500 l
Filtru pentru ape pluviale
Pompa submersibila
Automatizare
3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante
Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia sau
distributia de sisteme de recuperare ape pluviale si irigare , cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a
fost utilizat (montat spre folosinţă permanentă în situaţii similare).
Prezentarea va fi facuta sub forma de material fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de
specificaţiile tehnice ale producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele metal, alte materiale utilizate,
vor fi cele prevăzute de către standardele europene. EN 14364, ISO 10467
etc.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor
la livrarea acestora prin rapoartele de incercare a produselor livrate.
Beneficiarul produselor este obligat sa le verifice prin propriile incercari.
4 Conditii de garantie si post garantie
Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor
urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau
de asigurare a sistemului calităţii).
garantia materialului:
- min. 36 luni
5 Alte conditii cu caracter tehnic:
instruire personal de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original

Proiectant general
sc planwerk arhitectura si urbanism srl

Nume , semnatura persoana autorizata

