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Prin prezenta, vă rugăm să demarați achiziția de „Containere” cu următoarele 

specificații tehnice: 
CONTAINERE - 3 buc. 

Detalii tehnice pentru 1 container: 
- dimensiune container – 6058x2438x2791 mm 
- RAMA – profile din otel 3 mm grosime, S235, profilele metalice sa fie degresate si 

grunduite cu grund Epoxi, grosime 30 microni, galvanizate; 
- PODEA INFERIOARA – tabla zincata, grosime 0,5 mm, dublu faltuita, teava 

rectangulara 80x40x3mm, pentru rigidizare, rezistenta portanta 4kn/mp, sarcina 
statica uniform distribuita; 

- DUSUMEA – PAL grosime 25 mm, PVC termosudabil pentru trafic intens, grosime 
3mm, sudat cu snur la culoare, lipit cu adeziv de PAL (lipit si sudat pe toata 
suprafata podelei), plinta marginala din PVC lipita cu adeziv de perete si dusumea, 

coeficientul de transfer termic U=0,39 W/m2k; 
- TAVAN – tabla zincata, grosime 0,5mm, dublu faltuita, teava rectangulara 80x 

40x2mm, pentru rigidizare, PAL melaminat alb 16mm; 
- IZOLATIE TERMICA- vata minerala norma C1, de 100mm grosime 
- PIESE DE COLT – 4 piese de colt, sudate cu snur de sudura, conform normelor 

ISO, pentru fiecare container 
- PERETI EXTERIORI - grosimea 60mm, fata exterioara cutata, interior LIS, 

material izolant spuma poliuretanica, RAL 9002; 
- UȘA EXTERIOARA-  usa metalica de dimensiunea 800x2050 mm prevazută cu 
incuietoare-1 buc; 

- USĂ GRUP SANITAR - ușă PVC de dimensiunea 700x2000 mm prevazută cu 
incuietoare-1 buc; 

- FERESTRE - ferestre din tamplarie PVC, cu geam termopan, culoare alba, U=1,1 
W/m2k, sticla izolanta 4/16/4. Dimensiuni fereastră oscilobatanta 1600x1100mm 
(1 buc); 

- INSTALATIA ELECTRICA - 1 buc priza exterioara cu 5 pini, norma europeana, 
tensiune 220V, racorduri electrice exterioare, ingropate, prevazute cu prize 

2P+N+FIP55/32A, panou de distributie 1x8TE, diferential 32A, sigurante 10A 
pentru iluminat, sigurante 16A pentru prize, 1 buc intrerupator, 2 buc priza dubla, 1 
buc priza simpla, 2 buc lampa cu tuburi neon 2x36W, 1 buc convector electric 

2000W, 1 buc. aparat aer conditionat 12000 btu; 
- SANITARE - 1 buc vas WC dotat cu rezervor la semiinaltime, 1 buc lavoar complet 

echipat, 1 buc boiler electric 10 l. 
PREZENTAREA OFERTELOR  
- oferta financiară se va prezenta în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv 

taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiat distinct pentru fiecare produs. 
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- costurile legate de  transport, aprovizionare, manipulare,  cheltuieli directe si 
indirecte, taxe, impozite considerate obligații legale ale furnizorului, profitul, 
inclusiv montarea, se vor regăsi în prețul unitar fără TVA a produselor. 

- prețul de achiziție al containerelor este ferm. 
DURATA COMENZII 

- Durata contractului va fi de 45 zile calendaristice de la data semnării acestuia. 
RECEPȚIA ȘI GARANȚIA PRODUSELOR 
- garanția produsului acordată de producător va fi de 24 de luni de la data livrării și 

semnării procesului verbal de recepție al produsului; 
- furnizorul are obligația de a înlocui, pe perioada de garanție a produsului, fără 

plata suplimentară, care în urma recepțiilor parțiale sau finale, nu corespunde 
specificațiilor din propunerea tehnică sau prezintă defecțiuni datorate exclusiv 
furnizorului, fiind obligat să remedieze defecțiunile imputabile acestuia în termen de 

72 ore de la comunicare; 
- recepția cantitativă, calitativă a produselor se va face pe baza proceselor verbale 

de recepție. 
- produsele achiziționate vor fi însoțite, în mod obligatoriu de certificat de calitate și 
de garanție. 

MODALITĂȚI DE PLATĂ 
- decontarea  se va face pe baza proceselor verbale de recepție, a situațiilor de 

plată și a facturilor emise de furnizor. 
- facturile vor fi decontate în maxim 30 de zile, de la data acceptării și înregistrării 

la sediul beneficiarului în funcție de disponibilitățile bugetare. 
- furnizorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile 
de plată, facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloase 

realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor efectuate de 
organele abilitate (CFI; CFP; CURTEA DE CONTURI). 

 Vă mulțumim! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


