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Se aprobă ţ f>Jbl se apFebă 
PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

.. Parc senzorial pentru copii cu cerinţe educative speciale - C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui" 

Codul CPV 
45212120-3 Lucrări de constructii de parcuri tematice 

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea autoritătii contractante 
JUDEŢUL VASLUI, adresa: Consiliul Judeţean Vaslui , str. Ştefan cel Mare nr. 79, cod 730168, municipiul Vaslui, 

judeţul Vaslui. 
1.2. SCOPUL PROIECTULUI 
Amenajarea unui parc senzorial pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale, realizat cu instrumente muzicale de 

exterior, cu materiale naturale, unde drumeţia în picioarele goale pe porţiuni cu nisip, pietriş de diferite mărimi şi forme, 
conuri de brad, scoa�ă de copac, rumeguş, buşteni, iarbă şi coceni de porumb etc., să fie o modalitate de relaxare şi 
terapie pentru aceştia. 

1.3. LOCALIZARE 
Centrul Scalar de Educatie lncluzivă „Constantin Pufan" Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 25, jud. Vaslui 
1.4.GRUPUL ŢINTĂ 
Un număr de 90 de copii cu cerinţe educaţionale speciale 
1.5.ACTIVITĂŢI PRINCIPALE 
Terapie senzorială, Terapie psihomotorie 
1.6. PREVEDERI PRELIMINARII 
În cazul în care Antreprenorul va fi nevoit să obţină aprobări din partea unei instituţii, aceste aprobări nu vor limita 

Obligaţiile Antreprenorului (Executantului) conform Contractului şi în cazul în care vor fi găsite orice erori, omisiuni, 
ambiguităţi, inconsistenţe, incoerente în documentele Antreprenorului, acestea cât şi lucrările executate vor fi corectate 
pe cheltuiala Antreprenorului inclusă în valoarea de contract acceptată, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar. 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea achiziţiei publice de Execuţie a lucrărilor 
la obiectivul „Parc senzorial pentru copii cu cerinţe educative speciale - C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui" şi constituie 
ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii, pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică şi 
financiară. 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

Lucrări de executie - Parc Senzorial 
J 

Obiectul contractului constă în amenajarea unui parc senzorial pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale pentru 
obiectivul amplasat în mun. Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 25, în incinta Centrului Şcolar de Educaţie lncluzivă 
.. Constantin Pufan", în conformitate cu detaliile din prezentul caiet de sarcini. 

•!• Executia lucrărilor 

Contractantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale: 
- începerea execuţiei lucrărilor după emiterea ordinului de începere de către beneficiar şi numai pe baza şi în
conformitate cu detaliile din prezentul caiet de sarcini;
- Verificarea amplasamentului înainte de începerea lucrărilor;
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Nr. Crt. Denumire 

1 Nisip 
2 Pietriş 
3 Piatră de râu rotundă 
4 Piatră cubică 
5 Coceni de porumb 
6 Conuri de brad 
7 Rumeguş 
8 Scoa�ă de copac 
9 Cărămidă 
10 Fân 
11 Felii de buşteni 
12 Grilaj lemn răşinos 
13 Lemn transversal 
14 Lemn orizontal 
15 Gazon cauciuc 
16 Muşchi de copac 
17 Beton 
18 Borduri (100x20x8 cm) 
19 Peliculă pentru grădină / Prelate acoperire 
20 Scaune de exterior din lemn 
21 Pasarelă lemn/pod 
22 Podea de grădină 
23 Cheltuieli pentru săpare, trasare, nivelare 
24 Cheltuieli pentru ajustarea materialelor din lemn 
25 Instrument muzical Harmony Flowers 
26 Instrument muzical Congas (ansamblu 2 tobe) 
27 Instrument muzical Cadenza 
28 Cameră de supraveghere video exterior, cu functie wireless 
29 Rainbow Chimes 
30 Stepping Stones 

NOTĂ! 
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Cantitate 

10 buc 
10 buc 

10 
1 

2 buc 
2 

1 buc 
60 L 
10 

1 buc 
1 
1 
10 
10 
10 

1800 
1 buc 

10 
1 
1 
3 
5 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

În Documentaţia de atribuire orice referire la origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică 
sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, norme, standarde, calificări, autorizări, atestări, certificări 
etc., va fi considerată ca fiind insoţită de menţiunea nsau echivalent". 

Numele i renumele Func ia 
Avizat - Vieru Mariana Director Executiv 
Verificat - Toma Cătălin Director Executiv Ad"unct 
Verificat - Burcioa ă Aurelia Sef Serviciu 
lntocmit, 2 ex - Dudău Alexandru Consilier 

Data Semnătura 
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