
SPECIFICATII TEHNICE / CAIET DE SARCINI                                                          Se aproba 

                                                                                                                                          Primar Oniga Ghiorghe 

         
 

Nr. 

crt 

Obiect achizitie Nr. 

Bucati 

Caracteristici tehnice minime 

1. Utilaj cu utilizare 

specială -Nacelă 

1 Utilaj cu utilizare specială -Nacelă  
Tip :Nacelă telescopică 

An facbricație:2011-2021; 

Km:max 100.000; 
Înălțime de lucru:min 16 m; 

Capacitate maximă de ridicare:min 200 kg; 

Motor:max 3000 

 
Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile precizate in 

documentatie. Se vor completa Formularele Fisa tehnica din documentatie, din care sa rezulte concordanta echipamentelor 
ofertate cu specificatiile tehnice din documentatie. 

Propunerea tehnica va fi insotita de brosuri/pliante/prospecte/extrase catalog ale producatorilor de echipamente, pentru 

verificarea specificatiilor din oferta. Toata documentatia va fi prezentata in limba romana. 

 
Oferta care nu îndeplineşte cerinţele tehnice minime din documentaţie sau nu cuprinde toate echipamentele va fi declarată 

neconformă în temeiul dispoziţiilor. 

 
Condiţiile generale şi specifice de natură tehnică sunt cele menţionate în specificaţiile tehnice. 

Prevederile documentatiei sunt minimale, în sensul că cerinţele tehnice solicitate reprezintă un minim de capabilităţi tehnice 

ce trebuie respectat de dotarile ofertate. 
 

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini atrage descalificarea 

ofertantului. 

Ofertarea de produse care nu indeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate, in caietul de sarcini atrage 
descalificarea ofertantului. 

 

Receptia produselor furnizate se va efectua ulterior livrarii, montarii,punerii in functiune a produselor prin incheierea unui 
proces verbal de receptie finala (tehnic si functional/de punere in functiune). 

Caracteristicile tehnice si performatele echipamentelor sunt precizate in fisele tehnice. 

Ofertantul este obligat sa prezinte oferta tehnica sub forma mentionata in fisele tehnice. Produsele oferite de ofertant trebuie 

sa corespunda tuturor cerintelor din coloana A. 
Din punct de vedere tehnic si comercial sunt acceptate numai produsele care indeplinesc conditiile impuse privind 

parametrii tehnici si comerciali minime, egale sau mai avantajoase fata de cerintele prescrise. 

NOTA: 
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa productie, un procedeu special, o marca de fabricatie sau de 

comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de 

produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii 
vor fi considerate ca având mentiunea de „sau echivalent”. 

 

Livrarea, instalarea, punerea in functiune a echipamentelor si instruirea personalului se vor face la sediul Achizitorului, in 

termen de maxim 30 zile incepand de la comanda ferma a achizitorului. 
 

           

Întocmit, 
Viceprimar Oniga Ciprian 
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