
Beneficiar: COMUNA SINTEREAG
Executant: ________________________
Proiectant: S.C. ARHI BIST S.R.L.
Obiectivul: AMENAJARE PARC IN LOCALITATEA SINTEREAG, COMUNA SINTEREAG,

JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Obiectul: F FANTANA ARTEZIANA

Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Corespondenta propunerii tehnice cu

specificatiile tehnice impuse prin
caietul de sarcini

Furnizor/
Producator

0 1 2 3

Fisa tehnica nr. 1
IS   Pompă centrifuga de inalta presiune tip WILO MHI 802 1~, sau similara

1. Parametrii tehnici si functionali

Debit: 181 litri/min
Inaltime de pompare: 13.1 m coloana apa

Racord aspiratie:  Rp 1 1/2"/ PN 10
Racord refulare: Rp 1 1/4"/ PN 10

Alimentare : 1~230V/50Hz
Grad de protectie : IP 54

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
Se va asigura asistenţă tehnică la montaj şi P.I.F.
3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
Utilajul ofertat va purta marcaj de conformitate CE.
Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi
standardelor în vigoare.
4. Conditii de garantie si postgarantie
Termenul de soluţionare/rezolvare a problemelor apărute în
perioada de garanţie: 2 (zile)
Durata de viaţă, minim garantată: 5 (ani)
Garanţie minimă pentru echipament: 36 (luni de la P.I.F)
5. Alte conditii cu caracter tehnic
Se va ataşa fişa tehnică a producătorului
Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj.
Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de
conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii.
Se va ataşa cartea tehnică, instrucţiuni de montaj, punere în
funcţiune
şi exploatare/întreţinere în limba română.
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Fisa tehnica nr. 2
IS   Stut/diuza cu jet spumant tip PF-3403 (sau similara)

1. Parametrii tehnici si functionali
Inaltime [mm]: 160
Diametru [mm]: 40
Racord duza [toli]: 1"
DATE EFECT APA:
Inaltime jet: 0.5m
Debit necesar: 60 litri/minut
Presiune minima necesara: 2 m coloana apa
Tip stut: cu jet spumant, cu functionare independenta de nivelul
apei, cu aerare interna
DATE DE OPERARE:
Zgomot: moderat
Vizibilitate: excelenta
Stropire: scazuta
Stabilitate la vant: buna
Calitatea aerarii: buna

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
Se va asigura asistenţă tehnică la montaj şi P.I.F.
3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
Utilajul ofertat va purta marcaj de conformitate CE.
Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi
standardelor în vigoare.
4. Conditii de garantie si postgarantie
Termenul de soluţionare/rezolvare a problemelor apărute în
perioada de garanţie: 2 (zile)
Durata de viaţă, minim garantată: 5 (ani)
Garanţie minimă pentru echipament: 36 (luni de la P.I.F)
5. Alte conditii cu caracter tehnic
Se va ataşa fişa tehnică a producătorului
Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj.
Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de
conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii.
Se va ataşa cartea tehnică, instrucţiuni de montaj, punere în
funcţiune
şi exploatare/întreţinere în limba română.
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Fisa tehnica nr. 3
IS   Rezervor acumulare apa cu volumul de 1000L

1. Parametrii tehnici si functionali
Bazine apa rezervor tio IBC, din plastic HDPE, gradat cu grilaj
metalic
Volum 1000 litri
Inclusiv palet lemn cu ranforsare de aluminiu si capac +
realizarea trecerilor etanse necesare
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta
Se va asigura asistenţă tehnică la montaj şi P.I.F.
3. Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
Utilajul ofertat va purta marcaj de conformitate CE.
Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normelor şi
standardelor în vigoare.
4. Conditii de garantie si postgarantie
Termenul de soluţionare/rezolvare a problemelor apărute în
perioada de garanţie: 2 (zile)
Durata de viaţă, minim garantată: 5 (ani)
Garanţie minimă pentru echipament: 36 (luni de la P.I.F)
5. Alte conditii cu caracter tehnic
Se va ataşa fişa tehnică a producătorului
Oferta va cuprinde preţul furniturii complete, gata de montaj.
Se vor livra cu certificat de garanţie şi certificat de
conformitate/declaraţie de conformitate a calităţii.
Se va ataşa cartea tehnică, instrucţiuni de montaj, punere în
funcţiune
şi exploatare/întreţinere în limba română.

Executant Beneficiar Proiectant
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