- FORMULAR F5 Obiectiv : CONSTRUIRE PARC SI SPATIU DE JOACA PENTRU COPII
Proiectant : SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL
Beneficiar : Comuna Horodnic de Jos
FIȘA TEHNICĂ NR. 2
(se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., prevăzute în formularul F4)
Dotare: Cos de gunoi cu scrumiera- 5buc
Nr.crt
Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0
1

1
Parametrii tehnici si funcționali :

-

Cadru metalic realizat din 4 profile rectangulare de
50x50x2mm dispuse vertical pe cele 4 colturi ale cosului
unite intre ele cu profil rectangular 20x20x2mm
Ornamente din lemn de rasinoase tratate cu impregnant
si 2 straturi de lac pe baza deapa
La partea superioara cosul prezinta un capac prevazut cu
scrumiera. Scrumiera prezinta un sistem care prin
ridicarea capacului, scrumul si resturile de tigari vor
cadea in recipientul principal de colectare. De asemenea

Corespondenta, propuneri tehnice cu specificațiile
tehnice impuse prin caietul de sarcini
2

Furnizor (denumire,
adresa, telefon, fax)
3

2
3
4

capacul este prevazut cu sistem de inchidere cu cheie.
La interior cosul prezinta un recipient din tabla zincata
cu manere pentru colectarea deseurilor ce poate fi extras
din cos pentru golire.
Pe toate cele 4 laturi cosul prezinta fante de introducere
a deseurilor.
Cadrul metalic este tratatat anticoroziv in dublu strat cu
grund si respectiv vopsea.
La partea inferioara cosul este prevazut cu talpi metalice
cu gauri pentru fixarea cu conexpanduri in fundatie de
beton.
Dimensiuni de gabarit:
Lxl:0.42x0.42m
h: 0.8m
Volum: 45 L

Specificații de performanță și condiții privind siguranța în
exploatare: cf. Normelor în vigoare/Agrement tehnic
Condiții privind conformitatea cu standardele relevante
Norme ISO 9001; Omologare CE;
Condiții de garanție si postgarantie :
Conform certificat de garanție

5
Conditii cu caracter tehnic :
PROIECTANT,
…………….……………
Precizare : Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1. Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în
cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică.

