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,,Achizitia a 2 dezumidificatoare profesionale pentru dotarea vestiarelor(bailor) la tribuna 2 
din incinta stadionului Cluj Arena" 

1 Introducere 

Prezentul Caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire ~i include ansamblul 
cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica ~i Propunerea 
Financiara) pentru realizarea obiectului Contractului ce rezulta din aceasta procedura. 

Caietul de sarcini este elaborat in concordanta cu necesitatile obiective ale autoritatii contractante ~i 
cu respectarea regulilor de baza precizate in documentatia de atribuire. 

Aplicandu-se criteriul de evaluare a ofertelor ,,pretul eel mai mic" se precizeaza, in mod expres, 
faptul ca cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. in acest sens, orice oferta prezentata 
care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in 
care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale 
obligatorii din Caietul de sarcini. 

in cadrul acestei proceduri, JUDETUL CLUJ indepline~te rolul de Autoritatea/entitatea contractanta, 
respectiv Autoritatea/entitatea contractanta in cadrul Contractului. 

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit 
capitol din Caietul de Sarcini ~i nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind 
mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru 
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului. 

2 Contextul realizarii acestei achizitii de produse 

Autoritatea Contractanta dore~te demararea unei proceduri de achizitie publica in vederea incheierii 
unui Contract pentru achizitia a 2 dezumidificatoare profesionale pentru dotarea vestiarelor(bailor) 
la tribuna 2 din incinta stadionului Cluj Arena pentru scaderea umezeli din baile vestiarelor din 
incinta tribunei a 2 pentru a creea un comfort sportivilor care le folosesc in medie 1500 de persoane 
zilnic. 

2.1 lnformatii despre Autoritatea/entitatea contractantii 

AUTORITATEA CONTRACTANTA: UAT Judetul Cluj 
Adrese ~i referinte utile: 
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Directia: Directia de Administrare §i Exploatare a Stadionului Cluj Arena (D.A.E.S.C.A.) 
Adresa: Str. Stadionului nr.2, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

in conformitate cu prevederile art.87, alin.1, din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale 
modificata §i republicata, Consiliul Judetean este ,,autoritatea administratiei publice locale, constituita 
la nivel judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, ora§ene§ti ~i municipale, 1n 
vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean". Atributiile Consiliului Judetean sunt 
prevazute la art. 91 din Legea 215/2001. 

Directia de Administrare §i Exploatare a Stadionului Cluj Arena din cadrul Consiliului Judetean Cluj 
se ocupa 1n principal de administrarea ~i functionarea stadionului Cluj Arena asigurand desfa~urarea 
de evenimente. 

2.2 Informafii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor 

Constructia noului stadion a 1nceput 1n anul 2009 ~i a fost finalizata la sfar~itul anului 2011, fiind 
amplasat pe locul fostului stadion Ion Moina. Compus din doua tribune ~i doua peluze, stadionul are 
o capacitate de 30.200 locuri, majoritatea acoperite. Fiind construita la cele mai 1nalte standarde, 
arena este cotata ca fiind un stadion din categoria UEF A Elite. Proprietarul stadionului este Consiliul 
Judetean Cluj. Cea mai importanta 1ntrebuintare a arenei sunt partidele de fotbal, dar stadionul poate 
sustine ~i competitii olimpice datorita pistei de atletism de care dispune sau concerte. 

In acest sens, achizitia este necesara pentru buna desfa§urare a activitatii curente, astfel se asigura 
achizitia a unui a 2 dezumidificatoare profesionale pentru dotarea vestiarelor(bailor) la tribuna 2 
din incinta stadionului Cluj Arena ce urmeaza a fi montate 1n cadrul stadionului Cluj Arena, 
asigurandu-se un mediu curat si igenic pentru sportivii din salile de sport. 

2.3 lnformatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea/entitatea contractanta 

Prin achizitionarea produselor se doreste scaderea umezeli datorita canitatii marl de apa folosite la 
dusurile bailor de la vestiarele tribunei a 2 autoritatea/entitatea contractanta dore§te 1mbunatatirea 
calitatii stadionului Cluj Arena si protejarea sportivilor impotriva bacteriilor din aerul inspirat. 

2.4 Factori interesati ~i rolul acestora, daca este cazul 

Factorii interesati in achizitia a 2 dezumidificatoare pentru scaderea umezeli din vestiarele(baile) 
tribunei a 2 din incinta stadionului Cluj Arena §i obtinerea rezultatelor solicitate prin 1ndeplinirea 
obiectivului Contractului, conform cerintelor prevazute 1n prezentul Caiet de sarcini, sunt: 

a) Autoritatea/entitatea contractanta care detine m administrare stadionul Cluj Arena; 

b) Cluburile care desfa§oara activitati sportive pe Cluj Arena. 

3 Descrierea produselor solicitate 

Pentru furnizarea a 2 dezumidificatoare pentru scaderea umezeli din vestiarele (baile) tribunei a 2 din 
incinta stadionului Cluj Arena. Autoritatea/entitatea contractanta considera demararea procedurii de 
achizitie a acestora, ca fiind forma de realizare a investitiei: 
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I. FURNIZARE $1 MONTAJ DEZUMIDIFICATOARE 

3.1 Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatiilentitatii contractante 

Constructia noului stadion a fost finalizata la sf'arsitul anului 2011. , , 

A vand in vedere numarul mare de sportivi care tranziteaza salile de sport ale bazei sportive si a bail or 
situate in vestiarele tribunei a 2-a se recomanda instalarea a 2 dezumidificatoare pentru a aduce 
umezeala din baile vestiarelor la un nivel scazut . 

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor 

Obiectivul general al Contractului este furnizarea a 2 dezumidificatoare pentru scaderea umezeli 

3.3 3.3 Obiectivele specifice la care contribuie furnizarea produselor 

Obiectivele specifice ale Contractului sunt: 

- Protejarea sportivilor impotriva umezeli din vestiare(bai) 
- Asigurarea unui mediu curat si igenic pentru sportivii din salile de sport. 

3.4 Produsele solicitate ~i cerintele mini.me obligatorii privind operapunile necesar a fi 
realizate 

I. FURNIZARE $I MONT AJ DEZUMIDIFICATOARE 

Condifii tehnice minimale: 

Capacitate mare de dezumidificare ~i la temperaturi scazute 
Solutie stationara excelenta de dezumidificare pentru obiectivele unde este nevoie de o capacitate 
medie, de ex. in cantine, bucatarii mari, muzee sau vestiare, bai. 

Dezumidificatorul industrial are o carcasa din tabla de otel zincuita, acoperita cu plastisol, iar 
vaporizatorul ~i condensatorul sunt protejate suplimentar contra coroziunii printr-un strat de poliester. 

Dezumidificatorul sa poata fi montat pe perete ~i convinge cu o capacitate mare ~i la 
temperaturi scazute. 

Constructie protejata contra coroziunii 
Functionare complet automata, intretinere minima 
Ventilator radial cu debit mare de recirculare 
Pregatit pentru montarea pe perete 

Capacitate de dezumidificare max./24h ca. 45 litri 
Alimentare: 230 V / 4,4 A 
Curent de pomire (siguranta): 15,8 A (16 A) 
Putere absorbita la 20 °C ~i 75% u.r.: 0,75 kW 
Cedare caldura la 20 °C ~i 75% u.r.: 2 kW 
Randament (C.O.P.): 2,3 
Agent frigorific: R-407C 
Debit de aer liber suflant: 390 m3/h 
Nivel sonor la 1 m: 46 dB A 
Domeniul de functionare min. I max. temp. I max. u.r.: 0 pana la 40 °C / 90 % u.r. 
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3.4.1 Produse solicitate 

Produsele solicitate se vor livra in totalitate, la standardele ~i specificatiile din oferta tehnica 1n maxim 
30 zile calendaristice. 

Predarea se va face in baza unui proces verbal semnat de catre un reprezentant D.A.E.S.C.A ~i un 
reprezentant al furnizorului. 

Produsele se vor livra ~i monta gratuit la sediul institutiei beneficiare, dupa cum urmeaza: 

Directia de Administrare si Exploatare a Stadionului Cluj Arena, str. Aleea Stadionului 
nr. 2, Cluj Napoca, jud. Cluj. 
Daca ofertele depuse nu corespund cu cerintele din prezentul caiet de sarcini, oferta va fi 
declarata nula. 

Produsele se vor livra insotite de manuale de utilizare, certificate de garantie si declaratii de 
conformitate. 
Eventualele defecte aparute in urma transportului si montajului se vor remedia la sediul 
beneficiarului, in cazul in care acestea sunt defecte minore. 
Garantia oferita de catre fumizor pentru toate produsele din prezentul caiet de sarcini este de minim 
5 ani pentru sursa de alimentare ~i 1 an pentru emitatori de la semnarea procesului verbal de 
primire/predare. 
Plata transportului pentru produsele trimise (tur-retur) in vederea solutionarii garantiei revine in 
responsabilitatea furnizorului, expedierea se va face prin intermediul curierului rapid sau a 
fumizorului. 

Achizitionarea/livrarea produselor trebuie sa se realizeze in termenul de maxim 30 zile de la 
data semnarii Contractului. 

NOT.A: 
1. Toate produsele trebuie sa respecte cerintele ~i specificatiile tehnice minime prevazute m prezentul 
Caiet de sarcini. 
2. Produsele achizitionate vor fi livrate, transportate, descarcate si montate la sediul Cluj Arena, Aleea 
Stadionului nr. 2, Cluj-Napoca, cu mijloace de transport ale Furnizorului de produse. 
3. Specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca 
de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru 
identificarea cu u~urinta a tipului de produs ~i NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor 
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea 
de ,,sau echivalent". 

3.4.2 Rezultate a~teptate 

Furnizarea si montajul dezumidificatoarelor, prevazut 1n Caietul de sarcini ~i 1n conformitate cu 
propunerea tehnica, trebuie sa aiba ca rezultat final: 
a) Protejarea sportivilor umezeli din vestiare. 
b) Asigurarea des:fa~urarii activitatilor sportive ~i alte activitati organizate in incinta stadionului Cluj 
Arena; 
c) Combaterea aparatiei mucegaiului pe peretii vestiarelor 

Pentru realizarea obiectului Contractului operatorul economic trebuie sa: 
a) Utilizeze numai materiale strict specifice pentru echipamente dezumidificatoare. 
b) Fumizorul se obliga sa prezinte declaratii de conformitate pentru produsele folosite. 
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3.5 Extensibilitate/Modernizare, daca este cazul 

Nu este cazul. 

3.5.1 Garantie 

Toate produsele trebuie sa fie acoperite de garantie pentru eel putin perioada solicitata pentru fiecare 
produs. Perioada de garantie incepe de la data acceptiirii produselor sau in cazul amanarii din cauze 
care nu tin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Garantia oferita de 
catre fumizor pentru toate produsele din prezentul caiet de sarcini este de minim 5 ani pentru sursa 
de alimentare ~i 1 an pentru emitatori de la semnarea procesului verbal de primire/predare. 

Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in perioada de garantie, 
inclusiv, dar f'ara a se limita la: 

i. demontare, inclusiv fnchirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenfiei (daca este 
aplicabil); 

ii. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, liizi etc.); 
iii. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internafional (daca este 

aplicabil); 
iv. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; 
v. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; 

vi. fnlocuirea piirfilor defecte; 

vii. despachetarea, inclusiv curiifarea spafiilor unde se efectueazii intervenfia; 
viii. instalarea fn starea inifialii; 

ix. testarea pentru a asigura funcfionarea corectii; 
x. repunerea f n fancfiune. 

Operatorul economic are obligatia de a garanta ca produsele achizitionate sunt noi. 

Termenul de garantie a produselor achizitionate va fi termenul oferit de catre producator, iar perioada 
de garantie incepe la data efectuarii receptiei. 

Se vor lua masuri de remediere sau inlocuire a produselor de catre Contractant daca se considera ca 
acestea nu sunt corespunzatoare cu cerintele sau specificatiile din caietul de sarcini. 

3.5.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului 

Termenul de livrare este eel mentionat pentru fiecare produs in parte. Un produs este considerat livrat 
cand toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate ~i produsul/echipamentul este instalat, 
functioneaza la parametrii agreati ~i este acceptat de Autoritatea/entitatea contractanta. 

Produsele vor fi livrate cantitativ ~i calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractanta 
pentru fiecare produs in parte. Fiecare produs va fi insotit de toate subansamblele/parfile componente 
necesare punerii ~i mentinerii in functiune. 

Contractantul va ambala ~i eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna sau 
deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita. 

Daca este cazul, ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, :fara limitare, manipularii 
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accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sarii ~i precipitatiilor din timpul transportului ~i 
depozitarii in locuri deschise. in stabilirea marimii ~i greutatii ambalajului Contractantul va lua in 
considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia finala a produselor fumizate ~i eventuala 
absenta a facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare. 

Transportul ~i toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Produsele vor fi 
asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului ~i cauzate de orice 
factor extern. 

Destinatia de livrare este Stadionul Cluj Arena. 

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor ~i se considera ca 1-a 
luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens ~i nu va invoca nici 
un motiv de intarziere sau costuri suplimentare. 

3.5.3 Operatiuni cu titlu accesoriu, daca este cazul 

3.5.3.1 Instalare, punere in functiune, testare 

Cerinte speciale privind instalarea: 

- timpul maxim de instalare in cazul in care exista constrangeri de timp: 10 zile calendaristice datorita 
evenimentelor sportive/concertelor; 

- intervale de timp disponibile: luni-vineri orele 08.00-17.00; 

Contractantul va asambla produsele la locul de instalare indicat de Autoritatea/entitatea contractanta 
~i va efectua orice alta configurafie considerata necesara pentru a asigura functionarea corecta a 
produselor. 

Contractantul trebuie sa instaleze toate produsele in mod corespunzator, asigurandu-se in acela~i timp 
ca spatiile unde s-a realizat instalarea raman curate. Dupa livrarea ~i instalarea produselor, 
contractantul va elimina toate de~eurile rezultate ~i va lua masurile adecvate pentru a aduna toate 
ambalajele ~i eliminarea acestora de la locul de instalare. 

Odata ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza ~i apoi toate configurarile/setarile 
necesare pentru a pune produsele in functiune. Punerea in funcfiune include, de asemenea, toate 
ajustarile ~i setarile necesare pentru a asigura instalarea corespunzatoare, in ceea ce prive~te 
performanta ~i calitatea, cu toate configuratiile necesare pentru o functionare optima. 

Contractantul ramane responsabil pentru protejarea produselor luand toate masurile adecvate pentru 
a preveni lovituri, zgarieturi ~i alte deteriorari, pana la acceptare de catre Autoritatea/entitatea 
contractanta. 

3.5.3.2 Exploatarea ~i intrefinerea sistemelor, instalapilor, echipamentelor ce au rolul de a 
mentine un mediu cu conditii optime 

Nu este cazul. 
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3.5.3.3 Instruirea personalului pentru utilizare 

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemnat de 
Autoritatea/entitatea contractanta. Scopul instruirii este de a transfera cuno~tintele necesare pentru a 
intretine produsul. Numarul persoanelor care vor instruite este stabilit de catre Autoritatea/entitatea 
contractanta. 

Instruirea va fi organizata dupa ce produsul este functional ~i trebuie sa pennita personalului 
Autoritatii/entitatii contractante: intelegerea diferitelor componente ale produsului; depistarea 
problemelor ~i diagnosticare de baza. 

Durata sesiunii de instruire se va propune de catre Contractant in functie de aspectele necesare a fi 
abordate pe durata sesiunii. 

Sesiunea de instruire se va desfa~ura in limba romana. 

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport in limba romana, care includ 
eel putin: manuale de operare, fi~e tehnice. 

3.5.3.4 Mentenanta preventiva in perioada de garanfie 

Nu este cazul. 

3.5.3.5 Mentenanta corectiva in perioada post-garantie, dupa caz 

Nu este cazul. 

3.5.3.6 Suport tehnic 

Nu este cazul. 

3.5.3.7 Piese de schimb ~i materiale consumabile pentru activitatile din programul de 
mentenanta corectiva dupa expirarea garantiei 

Contractantul va prezenta in propunerea tehnica: 

a) Ofertantul va propune solutii tehnice pentru intretinerea echipamentului; 
b) timpul de livrare; 
c) alte infonnatii relevante. 

3.5.4 Mediul in care este operat produsul 

- Produsul este instalat intr-un stadion din categoria DEF A Elite. 

- Intensitatea de utilizare: in functie de programul sportivilor, aproximativ 5 zile/saptamana. 

- Dependenta de alte echipamente: instalatiile de incalzire si climatizare. 

7 



3.5.5 Constringeri privind locafia unde se va ef ectua livrarea/instalarea 

Infonnatii referitoare la constrangeri privind locatia unde se instaleaza produsele: 

- Acces la spatiu: accesul cu utilaje se face printr-o singura zona de acces auto pe stadion cu 
dimensiunile: Lmax= 4.00m; Hmax=3.50m. 

- Facilitati/echipamente care trebuie sa ramana functionale in timpul instalarii: poarta/rulou de la 
accesul auto pe stadion, calea de acces pe stadion, pista de atletism. 

3.6 Durata Contractului 

Contractul intra in vigoare de la data semnarii de catre paqi. 

Contractul se realizeaza cu respectarea conditiilor prevazute in Caietul de sarcini 1ntocmit 1n 
confonnitate cu ordinul ANAP nr. 1017/2019, privind aprobarea structurii, continutului ~i modului 
de utilizare a Documentatiei standard de atribuire a contractului de achizitie publica/sectoriala de 
produse, precum ~i a modalitatii de completare a anuntului de participare/de participare simplificat, 
in confonnitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice ~i a H.G. nr. 395/2016 
pentru aprobarea Nonnelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea Contractului de achizitie 
publica din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 

3.7 Atributiile ~i responsabilitatile Pirfilor 

3.7.1 Atributiile ~i responsabilitatile Contractantului 

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii: 
1. Operatorul economic are obligatia de a livra produsele ~i de a presta serviciile prevazute in 
caietul de sarcini ~i propunerea sa tehnica cu profesionalismul ~i promptitudinea cuvenite 
angajamentului asumat, pentru: 
a) Furnizare de produse conform specificatiilor tehnice din prezentul Caiet de sarcini. Se vor 
utiliza numai materiale strict specifice pentru bancile de rezerva. Fumizorul se obliga sa prezinte 
declaratii de confonnitate pentru produsele folosite. 
2. Sa furnizeze si sa monteze produsele in confonnitate cu prezentul Caiet de sarcini. 
3. Sa fumizeze si sa monteze produsele in confonnitate cu Propunerea Tehnica ~i cu Propunerea 
Financiara. 
4. Operatorul economic este deplin responsabil pentru furnizarea si montarea echipamentului ~i 
este raspunzator de legalitatea tuturor operatiunilor ~i metodelor utilizate in furnizarea si 
montajul echipamentului pe toata durata derularii Contractului. 
5. Operatorul economic are obligatia de a asigura transportul produselor pana la locatia de livrare 
~i montarea acestora in zonele unde vor fi amplasate. 
6. La livrare, fiecare produs va fi insotit de documentatia tehnica, de instalare ~i configurare, 
precum ~i de exploatare/utilizare, dupa caz. 
7. Operatorul economic va asigura respectarea nonnelor de securitate in munca, avand intreaga 
responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul fumizorului 
sau pe care fumizorul il genereaza ca urmare a activitatii desfasurate in baza contractului. 
8. Operatorul economic are obligatia de a proteja pista de atletism. 
9. Toate utilaj ele care patrund pe pista ~i pe suprafata de joc vor avea gabarit mic, greutate redusa 
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~i vor fi prevazute cu anvelope anti-tasare care nu exercita asupra solului presiuni mai mari de 
l 500gr/cm2, pentru a evita deteriorarea suprafetelor gazonate ~i/sau instalatiilor terenului. 
10. in perioada de garantie, operatorul economic are obligatia de a realiza toate serviciile de 
remediere a viciilor ~i altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, pe 
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita: 
-utilizarii de materiale sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau 
-unui viciu de conceptie, acolo unde fumizorul este responsabil de proiectarea unei parti a 
lucrarilor; sau 
-neglijentei sau neindeplinirii de catre fumizor a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite 
care ii revin in baza contractului. 
11. Remedierea potentialelor defectiuni datorate viciilor echipamentului se vor face de catre 
operatorul economic utilizand acelea~i materiale ca ~i in realizarea echipamentului ~i inlocuind 
materialele deteriorate in timpul montarii produselor. 
12. Resursele financiare ~i materiale: se vor asigura de catre operatorul economic piesele de 
interventie necesare reparatiilor. 
13. Durata de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de montare sau perioada 
medie de remediere a defectelor va fi de maxim 72 ore. 
14. Fumizarea, montarea ~i intretinerea se vor realiza astfel incat sa nu provoace daune de orice 
natura amplasamentului unde se efectueaza lucrarea ~i nu vor afecta viata ~i sanatatea oamenilor 
~i a mediului ambiant. intreaga responsabilitate pentru eventualele daune produse mediului sau 
a unor terti revine fumizorului. 
15. Sa prezinte catre reprezentantul Autoritatii/entitatii contractante, prin responsabilul cu 
coordonarea Contractului, pe parcursul perioadei de valabilitate a Contractului, documentele 
corespunzatoare obiectului Contractului, in termen de valabilitate, conform normativelor ~i 
legilor in vigoare aplicabile Contractului. 

3.7.2 Atributiile ~i responsabilitatile Autoritatii/entitatii contractante 

Autoritatea/entitatea contractanta este responsabila pentru indeplinirea urmatoarelor atributii: 

1. Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru indeplinirea 
conditiilor Contractului. 

2. Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului. 

3. Numirea responsabilului de contract care va monitoriza permanent derularea Contractului. 

4. Efectuarea controalelor privind modul de realizare al obiectului Contractului de catre Contractant. 

5. Sa receptioneze produsele finale fumizate de catre Contractant. 

6. Sa verifice corespondenta specificatiilor produselor fumizate de Contractant cu specificatiile 
produselor din prezentul Caiet de sarcini. 

8. Autoritatea/entitatea contractanta va comunica in scris Contractantului, in termen de maxim 48 de 
ore, orice nereguli constatate referitoare la modul de derulare a Contractului. 

9. Sa efectueze plata in termen de 30 de zile de la emiterea facturii de catre furnizor. 

10. Plata se va efectua prin Trezoreria Cluj Napoca. 
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Vezi Anexa 1 - Imagini cu caracter orientativ. 

Oferta de pret trebuie sa cuprinda pretul produselor si montajul acestora. 

Sumele ofertate sunt ferme pe toata durata contractului. 

Produsele vor fi livrate de catre furnizor la valoarea din oferta financiara. 

Operatorul economic va respecta prevederile legislatiei in vigoare in ceea ce prive~te protectia 
mediului. 

3.7.3 Cerinfe cu privire la fumizarea si montarea echipamentului 

Cerinte privind resursele minime necesare pentru realizarea obiectului Contractului: 

Personal de specialitate -Autoritatea/entitatea contractanta solicita ca cerinta minima obligativitatea 
asigurarii personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru indeplinirea 
contractului: 

- Tehnician pentru montare echipament- minim 2 persoane. 

4 Documentafii ce trebuie furnizate Autoritafii/entitafii contractante in legatura cu produsul 

Documentatiile pe care Contractantul trebuie sale livreze Autoritatii/entitatii contractante in cadrul 
contractului sunt: 

- documentatia de utilizare. 

S Recepfia produselor 

Receptia produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant ~1 

Autoritatea/entitatea contractanta. Receptia produselor se va realiza in mai multe etape, in functie de 
progresul contractului, respectiv: 

a) receptia cantitativa se va realiza dupa livrarea produselor in cantitatea solicitata la locatia 
indicata de Autoritatea/entitatea contractanta; 

b) receptia calitativa se va realiza dupa montarea produselor ~i, dupa caz, atunci cand toate 
defectele au fost remediate; 

Procesul verbal de receptie calitativa va include unul din urmatoarele rezultate: 

a) acceptat; 
b) acceptat cu observatii minore; 
c) acceptat cu rezerve; 
d) refuzat. 

Posibile defecte indendficate Timp de remediere 

Defect sursa de alimentare 72ore 
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Termen pentrufurnizare si montaj echipament: 30 zile calendaristice. 

Receptia ~i verificarile vor fi efectuate de catre reprezentantul Autoritatiilentitatii contractante 
impreuna cu reprezentantul Contractantului. Autoritatea/entitatea contractanta are dreptul de a 
verifica in orice moment modul de realizare a obiectului Contractului pentru a stabili conformitatea 
cu prevederile din Propunerea Tehnica si Caietul de sarcini. 

Pentru efectuarea receptiei produselor achizitionate Contractantul are obligatia de a comunica 
Autoritatii/entitatii contractante data ~i ora la care are loc receptia produselor achizitionate, in vederea 
incheierii procesului verbal de receptie, cantitativ ~i calitativ, semnat de catre reprezentantul 
Contractantului ~i reprezentantul Autoritatii/entitatii contractante. 

Autoritatea/entitatea contractanta are dreptul de a inspecta ~i/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Autoritatea/entitatea contractanta are 
dreptul de a nu accepta produsele care nu sunt in conformitate cu specificatiile cerute. Receptia 
cantitativa ~i calitativa a produselor se va face la sediul stadionului Cluj Arena ~i consta in: verificarea 
produselor ~i compararea cu datele din certificatele de calitate ~i cu cerintele ~i specificafiile tehnice 
din caietul de sarcini. 

Daca produsele nu corespund din punct de vedere calitativ cerintelor din caietul de sarcini acestea 
vor fi refuzate, iar Contractantul are obligatia de inlocui produsele refuzate. Durata maxima de 
inlocuire a produselor este de 3 zile. 

La efectuarea receptiei produselor achizitionate reprezentantul Contractantului are obligatia de a 
prezenta urmatoarele documente: factura fiscala; avizul de expeditie; procesul verbal de receptie ~i 
predare; certificatul de calitate ~i garantie a produsului; declaratie de conformitate a produsului; marca 
CE sau agrement tehnic; fi~e tehnice pentru fiecare produs achizitionat, tradus in limba romana. 

Receptia produselor achizifionate se va finaliza prin incheierea procesului verbal de receptie 
cantitativa ~i calitativa, intocmit de catre Contractant ~i semnat atat de catre reprezentantul 
Contractantului cat ~i de catre reprezentantul Autoritatii/entitatii contractante. 

5.1 Grafic realizarea a obiectivului Contractului 

Furnizarea si montarea echipamentului se vor realiza conform unui grafic de realizare a obiectivului 
Contractului, prezentat in Propunerea Tehnica. 

Graficul de realizare a obiectivului Contractului va cuprinde atat achizitionarea de produse ~i cat ~i 
montarea produselor conform termenelor stabilite ~i specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini. 

6 Modalitati ~i conditii de plata 

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea mentionat numarul 
contractului, datele de emitere ~i de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi trimise in original 
la adresa specificata de Autoritatea/entitatea contractanta. 

Factura va fi emisa dupa semnarea de catre Autoritatea/entitatea contractanta a procesului verbal de 
recepfie calitativa, acceptat, dupa livrare, montare. Procesul verbal de receptie calitativa va insoti 
factura ~i reprezinta elementul necesar realizarii platii, impreuna cu celelalte documente justificative 
prevazute mai jos: 
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a) certificatul de calitate ~i garantie; 
b) declaratia de conformitate; 
c) avizul de expeditie a produsului; 
d) procesul verbal de receptie cantitativa; 

Pia.tile in favoarea Contractantului se vor efectua in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii 
fiscale in original ~i a tuturor documentelor justificative. 

Bugetul Contractului - Bugetul Consiliului Judetean Cluj; 

Efectuarea platilor: 
Pentru produsele achizitonate: 
-factura fiscala; 
-avizul de expediµe; 
-procesul verbal de receptie ~i predare; 
-certificatul de calitate ~i garantie a produsului; 
-declaratie de conformitate a produsului; 
-marca CE sau agrement tehnic; 
-fi~e tehnice pentru fiecare produs achizitionat, tradus in limba romana. 

Contractantul va emite: 
-factura numai pentru produsele receptionate; 
-documente justificative ale acestora; 
-Procesul verbal de receptie calitativ ~i cantitativ asumat, semnat de reprezentantul Contractantului ~i 
al Autoritatii/entitatii contractante. 
Autoritatea/entitatea contractanta se obliga sa plateasca pretul catre Contractant pentru indeplinirea 
Contractului in termenul de 30 zile calendaristice de la data de inregistrare a facturii fiscale a 
Contractantului la Registratura generala a Consiliului Judetean Cluj , pe baza procesului verbal de 
receptie, conform ofertei financiare. 
Plata se va efectua prin Trezoreria Cluj Napoca. 

Finalizarea Contractului 

Autoritatea/entitatea contractanta va considera activitatile Contractului finalizate atunci cand: 
-toate cerintele cuprinse in Caietul de sarcini au fost respectate ~i indeplinite; 
-rezultatele au fost aprobate de catre Autoritatea/entitatea contractanta pe baza cerintelor Contractului 
~i a Caietului de sarcini. 

Se va respecta termenul de realizare a obiectului Contractului. 

Reprezentantul Autoritatii/entitatii contractant are obligatia de a verifica ~1 constata stadiul 
indeplinirii contractului prin respectarea prevederilor acestuia. 

Contractul se considera finalizat la data semnarii Procesului verbal de receptie final.a de catre 
reprezentantul Contractantului ~i de catre reprezentantul Autoritatii/entitatii contractante. 
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7 Cadrul legal care guverneaza relafia dintre Autoritatea/entitatea contractanta ~i 
Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social ~i al relafiilor de munca) 

in cazul in care intervin schimbari legislative, Contractantul are obligatia de a informa 
Autoritatea/entitatea contractanta cu privire la consecintele asupra activitatilor care fac obiectul 
Contractului ~i de a-~i adapta activitatea in functie de decizia Autoritatii/entitatii contractante in 
legatura cu schimbarile legislative. in cazul in care o astfel de situatie este aplicabila trebuie precizat 
in Contract mecanismul de solutionare a unor astfel de situatii. 

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului, obligatiile 
aplicabile in domeniul mediului, social ~i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul 
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile intemationale de drept in domeniul mediului, 
social ~i al muncii: 

1. Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere ~i protectia dreptului de organizare; 
ii. Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare ~i negociere colectiva; 
iii. Conventia nr. 29 a OIM privind munca foqata; 
IV. Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii foqate; 
v. Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minima de incadrare in munca; 

VI. Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea foqei de munca ~i profesie); 
VII. Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei; 

v111. Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
IX. Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon ~i Protocolul sau de la Montreal 

privind substantele care epuizeaza stratul de ozon; 
x. Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a de~eurilor periculoase ~i 

al eliminarii acestora (Conventia de la Basel); 
x1. Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm 

privind POP); 
xii. Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtamant prealabil in cuno~tinta de 

cauza, aplicabila anumitor produ~i chimici periculo~i ~i pesticide care fac obiectul comeqului 
international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, ~i cele trei protocoale 
regionale ale sale. 

Actele normative ~i standardele indicate maI JOS sunt considerate indicative ~i nelimitative, 
enumerarea actelor normative din acest capitol este oferita ca referinta ~i nu trebuie considerata 
limitativa: 

- Legea nr. 319/2006 a securitatii ~i sanatatii in munca, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Hotararea guvemului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securitatii ~i sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
- Ordinul nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca -
FIAM; 
- Hotararea guvemului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 
- Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului ~i ale celorlaltor 
reglementari aplicabile; 
- Legii 211/2011 privind Regimul deseurilor; 
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- Legii 137/1995 privind Protectia Mediului. 

8 Managementul/Gestionarea Contractului ~i activitati de raportare in cadrul Contractului, 
daca este cazul 

Managementul contractului include o componenta de management ~i o componenta administrativa -
de administrare efectiva a Contractului - ~i presupune coordonarea continua, monitorizarea ~1 

controlul tuturor activitatilor ~i rezultatelor realizate de Contractant, avand ca date de intrare: 

1. Graficul de livrare acceptat de pa.qi, a~a cum este definit in Contract; 
11. Informatii despre implicarea efectiva a tertilor sustinatori cu resursele puse la dispozitie; 
iii. Comunicarile intre Contractant ~i teq(i) sustinator(i) cu privire la existenta sau inexistenta 

dificultatilor in implementarea Contractului; 
iv. Pozitia teqului sustinator in legatura cu informatiile comunicate. 

Ratiunea managementului contractului este ohtinerea asigurarii ca la finalizarea Contractului, 
Autoritatea/entitatea contractanta a obtinut ce ~i-a planificat ~i poate dovedi indeplinirea obiectivelor 
~i obtinerea beneficiilor documentate in Strategia de Contractare. 

De aceea, managementul Contractului trebuie planificat in etapa de pregatire a procesului de achizitie, 
la momentul elaborarii Caietului de sarcini ~i a Contractului. 

i. Gestionarea relatiei dintre Contractant ~i Autoritatea/entitatea contractanta, din 
perspectiva managementului ~i administrarii acesteia 
Prevederi contractuale privind monitorizarea performantelor: 
intalnirile de lucru/~edinte de monitorizare se realizeaza la sediul Autoritatii/entitatii 
contractante sau prin utilizarea de mijloace electronice de comunicare. Aranjamentele 
necesare pentru stabilirea ~edintelor de monitorizare sunt in sarcina Autoritatii/entitatii 
contractante. 
Oricare dintre Pa.qi poate convoca intrunirea unei intfilniri cu scopul evaluarii ~i 
reducerii/evitarii riscurilor. Oricare dintre Pa.qi poate solicita ca, la astfel de intalniri, sa 
participe ~i alte persoane, in vederea reducerii ~i evitarii unor astfel de riscuri, cu conditia 
ohtinerii acordului din partea celeilalte Pa.qi. 
intfilnirile de lucru desfa~urate in vederea reducerii ~i evitarii riscurilor vor avea ca scop: 
gasirea unor solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate, gasirea unor 
solutii ~i masuri compensatorii pentru factorii afectati, luarea de decizii cu privire la actiunile 
care vor fi intreprinse cu respectarea prevederilor contractuale, stabilirea riscurilor evitate ~i 
mentionarea lor ca fl.ind prevenite/inlaturate. 
Riscuri ~i gestionarea riscurilor: 
a) Riscul ca in cadrul receptiei cantitative ~i calitative sa se constate ca unul sau mai multe 

din produsele furnizate sa nu corespunda specificatiilor solicitate in Caietul de sarcini sau 
in Contract. Masuri de gestionare a riscului: Autoritatea/entitatea contractanta i~i rezerva 
dreptul de a refuza/respinge materialele sau serviciile care nu corespund specificatiilor 
tehnice solicitate prin Caietul de sarcini, iar Contractantul are obligatia de a remedia 
defectiunile, :f'ara a modifica pretul Contractului, in caz contrar se vor aplica penalitati de 
catre Autoritatea/entitatea contractanta. 

b) Riscuri pentru Autoritatea/entitatea contractanta 
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-facturarea unor produse nereceptionate sau servicii nerealizate; 
-lipsa monitorizarii efective. 
Modalitatea de gestionare a riscurilor mai sus mentionate: Pe durata de desfa~urare a 
Contractului, Contractantul are obligatia de a asigura monitorizarea permanenta a starii 
suprafetei de joc, prin personalul sau, calificat, in vederea facturarii materialelor 
receptionate ~i a serviciilor realizate. Autoritatea/entitatea contractanta trebuie sa se 
asigure ca materialele ~i serviciile pentru care se solicita efectuarea platii sunt reale ~i 
respecta toate prevederile Caietului de sarcini, ale Contractului ~i normele ~i legile aflate 
in vigoare la momentul derularii Contractului. 

ii. Raportarea in cadrul Contractului 
Orice comunicare facuta de pa.qi va fi redactata in scris ~i depusa personal de parte sau 
expediata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau alt mijloc de comunicare 
care asigura confirmarea primirii documentului. 

intocmit/Redactat: 
Inspector de specialitate 
Surubaru Bogdan 

~ 

Director D.A.E.S.C.A. 
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