- FORMULAR F5 Obiectiv : CONSTRUIRE PARC SI SPATIU DE JOACA PENTRU COPII
Proiectant : SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL
Beneficiar : Comuna Horodnic de Jos
FIȘA TEHNICĂ NR. 4
(se completează pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., prevăzute în formularul F4)
Dotare: Carusel 6 persoane - 1buc
Nr.crt
Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
0
1

1
Parametrii tehnici si funcționali :

-

Ax principal de rotatie din teava rotunda cu diametrul de
102x5mm cu 2 tipuri de rulmenti
subansamblu rotitor prevazut cu 6 brate, din teava
rectangulara 40x30x2mm, roluite.
6 figurine- sezuturi (in forma de trunchi de calut)
confectionate din poliesteri armati cu fibra de sticla
prevazute cu manere de sustinere din teava rotunda cu

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

Furnizor (denumire, adresa,
telefon, fax)
3

-

-

2
3
4

diametrul de 21mm pentru utilizatori
La partea inferioara axul principal al caruselului este
prevazut cu o placa gaurita pentru fixarea pe armatura
metalica inglobata in fundatia din beton a
echipamentului.
Cadrul metalic al echipamentului de joaca este tratat
anticoroziv prin vopsire in camp electrostatic cu grund si
respectiv vopsea in culori vii.
Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla
sunt foarte bine finisate vopsite in culori vii, cu
suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze
uv.

- Carusel 6 persoane
- Varsta 4-14 ani
- Dimensiuni minime diametru 2200 mm, H=860 mm
- Zona de siguranta diametru 6000mm
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.

