- FORMULAR F5 Obiectiv : CONSTRUIRE PARC SI SPATIU DE JOACA PENTRU COPII
Proiectant : SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL
Beneficiar : Comuna Horodnic de Jos
FIȘA TEHNICĂ NR. 3
(se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., prevăzute în formularul F4)
Dotare: Banca de lemn pe cadru metalic - 10buc
Nr.crt
Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0
1

1
Parametrii tehnici si funcționali :

-

Banca este confectionata din cadru metalic realizat din
profil de otel de 8mm.
Cadrul metalic este realizat din 2 laterale tip monobloc
(picior banca, sustinere sezut si respectiv sustinere
spatar).
Cele doua laterale metalice vor fi prevazute cu gauri
pentru prinderea riglelor de lemn atat pe sezut cat si pe
spatar cu suruburi torbant zincate. Banca are un numar
de 9 rigle de lemn de esenta rasinoase cu sectiune de
90x40mm, acestea fiind dispuse in numar de 5 pe sezut

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

Furnizor (denumire,
adresa, telefon, fax)
3

-

-

2
3
4

si 4 pe spatar.
Banca va fi prevazuta cu o intaritura din platbanda de
40x4mm indoita in forma ergonomica a bancii si prinsa
pe mijlocul acesteia cu ajutorul holtzsuruburilor.
La partea inferioara banca va fi prevazuta cu placute
metalice gaurite incastrate in structura acesteia, pentru
fixarea armaturilor metalice de prindere in fundatiile de
beton.
Intreg cadrul metalic va fi tratat anticoroziv in dublu
strat cu grund si respectiv vopsea aplicate in camp
electrostatic. Elementele din lemn vor fi bine slefuite si
tratate cu impregnanti, grunduri si lacuri rezistente la
intemperii si raze UV.
Dimensiuni de gabarit:
Lungimea: 1.8m
Latimea: 0.7m

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.

