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CAIET DE SARCINI 

Denumire achiziție: 

„FURNIZARE COVOR DIN PVC CU MONTAREA ŞI TRASAREA MARCAJELOR 

PENTRU PRACTICAREA SPORTURILOR DE SALĂ” 

 

Cap. 1 Introducere 

 Prezentul Caiet de sarcini include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va 

elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru achiziţia produselor care fac 
obiectul prezentei achiziţii publice. 

 În cadrul acestei proceduri, COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” îndeplinește 
rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

 

Cap. 2   Cod de clasificare CPV: 44112230 – 9  den. CPV: Linoleum (rev.2) 
 

Cap. 3    Informaţii despre Autoritatea Contractantă 

 

Nr. Informaţie  Detaliere 

1 

Autoritate Contractantă: COLEGIUL NAŢIONAL GRIGORE MOISIL 

Denumire, adresa,tel./fax, e-mail Strada Tineretului 14, Onești 601014, judeţul 
Bacău, tel 0234 321 943 

2 
Sectorul de activitate Educație 

3 
Activitate principală/ atribuţia 

principală 

Învățământ 

4 
Adresa obiectivului contractului Strada Tineretuluinr.  14,  mun. Onești, jud. Bacau 

 

 

 Realizarea achiziţiei va contribui la  creşterea calităţii orelor de educaţie fizică şi a 
competiţiilor ce se vor desfăşura în interiorul sălii de sport. 

Cap. 4 Descrierea sumară a achiziţiei  

 

4.1 Generalităţi 

 Furnizorul va asigura transportul, montarea covorului PVC precum şi trasarea marcajelor 

pentru practicarea următoarelor sporturi: handbal, baschet şi volei. 
Montarea covorului se va face numai după terminarea lucrărilor de construcţii montaj.Suprafaţa 
suport trebuie să fie curată şi să nu aibă impurităţi de la lucrările de construcţi montaj efectuate 

anterior. 
 Lucrarea de montaj a pardoselii din PVC va începe numai după verificarea şi recepţionarea 

suportului. Acesta trebuie să fie drept, cu placa de beton elicopterizată, fără fisuri sau denivelări  şi 



 

cu un strat de sapă autonivelantă așternut la partea superioară. Planeitatea plăcii trebuie să aibă 
abateri de maximum 1 cm la rigla de 4m. 

 Toate materialele utilizate trebuie să fie agrementate tehnic în România de către organismele 
atestate în acest scop. 
 Toate materialele care intră în componența unei pardoseli pot fi montate numai dacă în 

prealabil s-a verificat de către Achizitor ca: 
- au fost livrate cu certificat de calitate care să confirme că sunt corespunzătoare normelor 

respective; 
-au fost depozitate și manipulate în condiții care să evite orice degradare a lor. 
 Principalele verificări de calitate sunt: 

-aspectul şi starea generală; 
-elementele geometrice (grosime, planeitate, pante); 

-fixarea îmbrăcăminţii pe stratul suport: rosturile, racordările cu alte elemente de construcţii sau 
instalaţii; 
-corespondenţa cu solicitarea beneficiarului referitoare la grosime şi culoare. 

 Marcajele vor fi făcute pentru practicareau rmatoarelor sporturi: handbal, baschet şi volei. 

Cap.5 Caracteristici tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească covorul PVC livrat 

- grosimea suprafeţei sportive din PVC: 6.5 mm; 
- culoare covor PVC: albastru; 
- modul de îmbinare a rulourilor din PVC: prin sudare cu dispozitive adecvate pentru asigurarea 

unei suprafeţe continue fără denivelari; 
- tratament de suprafață: protecție PU suplimentară; 

- puterea de absorbţie a şocurilor: între 25% si 30%; 
- reculul mingii: intre 90% si 95%; 
- deformaţie verticală: ≤ 0.5 mm; 

- coeficient de frecare: între 90 si 110; 
- rezistent la substanţe chimice; 

- rezistenţă la sarcini rostogolite: fără deteriorări ale suprafeţei; 
- rezistenţă la impact: fără deteriorări ale suprafeţei; 
- rezistenţă la foc: clasa Cfl-s1 

Durata de livrare şi montaj a produselor :  
Maxim 2 luni de la data semnării Contractului de către ambele părţi. 

 
Cap.6 Contextul realizării acestei achiziții de lucrări 
  

6.1 Clădirea salii de sport, are regim de înălţime parter şi este alcătuită din două corpuri principale 
de clădire: sala de sport şi clădirea anexă cu vestiare şi spaţii de depozitare. Întrucât pardoseala sălii 

de sport se află într-o stare necorespunzătoare desfășurarii actului educaţional, iar igienizarea 
pereţilor şi tavanului nu s-a mai efectuat de mult timp, s-au executat de lucrări de reparaţie care au 

avut ca obiectiv creşterea calităţii activităţilor prestate în condiţii de siguranţă, igienă şi confort 
corespunzatoare. 
 Modernizarea sălii de sport se va finaliza prin montarea unui covor PVC care să asigure 

desfăşurarea orelor de educaţie fizică în interiorul sălii sau a altor activităţ i şcolare. 
 

6.2 Realizarea obiectivului de investiţii are asigurată  sursa de finanţare din fonduri de la bugetul 
local şi din bugetul propriu. 
 

6.3 Valoarea estimată a achiziţiei 

 Valoarea estimată  a achizitiei este de lei  55.850 lei fără TVA, conform ofertei primite de 

la  SC ATLAS SPORT SRL. 
 

6.4 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă 



 

Beneficiile anticipate în contextul realizarii acestei achiziţii vor fi: 
- Obţinearea unei Săli de sport reparată şi igienizată în care să se desfăşoare activităţi sportive 

şi competiţii de calitate. 
- Reducerea costurilor de întreţinere. 

  

Cap. 7Obiectul contractului 

 

7.1 Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este achiziția covorului PVC pentru sala 
de sport a colegiului şi montajul acestuia inclusiv execuţia marcajelor pentru desfăşurarea 

activităţilor sportive. 
 
7.2 Garanţia minimă a lucrărilor : 

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru produsele achiziţionate de minim 10 
ani şi pentru montajul acestora de  minim 3 ani. 
 
 Dupa semnarea Contractului de către cele 2 părți Autoritatea contractantă  va emite 

comanda. După primirea acesteia,  în cel mult 30 zile, furnizorul va asigura livrarea produselor. 
Produsele se vor recepţiona de către o comisie a Achizitorului urmărind respectarea cerinţelor 

cantitative şi calitative prevăzute în caietul de sarcini.  
 Montajul acestora se va executa în maxim 14 zile de la recepţia făcută la livrare.  

Cap. 8 Finalizarea montajului și recepția la terminarea montajului 

 

 Atunci când Contractantul consideră că a finalizat montajul produselor livrate, precum şi 
trasarea marcajelor va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor 
obligațiilor contractuale. 

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor 
semna Procesul verbal de recepție a produselor livrate şi a montajului acestora. 

 
Cap. 9 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției 

montajului produselor livrate 

 

 Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale 
Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 
300/2006 cu modificările și completările ulterioare.  

 

Cap. 10Legislaţia specifică care trebuie respectată: 

 

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile și completările ulterioare; 
 Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Hotărârea nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, 

procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 319/2006, legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 

                                                                                                                         Întocmit, 


