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1. Date generale 

1.1. Denumirea produsului: Achiziţie Fantana arteziana 
1.2. Autoritatea contractantă: Municipiul Onești 
1.3. Finanţarea investiţiei: Buget Local. 
1.4. Amplasament: pe raza Municipiului Onești, Județul Bacău 
1.5. Cod CPV: 42122130-0 Pompe de apa ( Revizia 2 ) 
 

2. Obiectul achiziţiei 
Prezentul Caiet de sarcini conţine condiţii minimale pentru achiziţionarea unei fantani arteziene. 
 

3. Descriere, cerinţe constructive si dimensionale 
3.1. Descriere 

Se doreste amenajarea unei fantani arteziene muzicale, cu echipamente controlabile prin semnal 
DMX, avand urmatoarele componente: 

- Efect de apa nr. 1, cu inaltimea variabila a jeturilor de maxim 3 m, format din: 
o Distribuitor inox diametrul 0,5 m prevazut cu elemente alimentare pompa 

submersibila si conexiuni duze  

o 8 duze laminare conexiune ½”, diametrul iesire 10 mm, dimensiunea 27,6x87 mm, debit 

41 l/min, presiunea de 0,44 bar 

o Pompa submersibila similar DMX, 440 W, 230 V, preprogramate, care in lipsa muzicii 

ruleaza program dinamic variabil, dimensiunea 490x215x235 mm, debit maxim 465 

l/min, presiunea maxima 10 mca 

- Efect apa nr 2, cu inaltimea variabila a jeturilor de maxim 2,5 m, format din: 

o Distribuitor inox diametrul 1,5 m, prevazut cu elemente alimentare pompa submersibila 

si conexiuni duze  

o 24 duze laminare conexiune ½”, diemtrul iesire 8 mm, dimensiunea 27,6x87 mm, debit 

23,4 l/min, 0.32 bar 

o Pompa submersibila similar DMX, 700 W, 230 V, preprogramate, care in lipsa muzicii 

ruleaza program dinamic variabil, dimensiunea 540x225x250 mm, debit maxim 733 

l/min, presiunea maxima 10,50 mca 

- Efect apa nr 3, forma parabolica , cu inaltimea variabila a jeturilor de maxim 1,5 m, format din: 

o Distribuitor inox diametrul 2,5 m. prevazut cu elemente alimentare pompa submersibila 

si duze  

o 30 duze laminare conexiune ½”, diamtrul iesire 8 mm, dimensiunea 27,6x87 mm, debit 

17 l/min, 0.18 bar 

o Pompa submersibila similar DMX, 550 W, 230 V, preprogramate, care in lipsa muzicii 

ruleaza program dinamic variabil, dimensiunea 540x225x250 mm, debit maxim 600 

l/min, presiunea maxima 10,20 mca 

- Iluminatul va fi asigurat de 31 proiectoare led similar RGB DMX din inox 304, 3x3 W, cu 

schimbare de culoare programabile, 90x70 mm, 3 leduri, IP 68 

- Piese tansare pentru cabluri 

- Tablou automatizare si control care va contine:  

o Convertor audio pentru jocuri de apa si lumina in ritmul muzicii 
o Protectii diferentiale si magnetotermice pentru echipamentele sus mentionate 
o Controler similar DMX  
o Ceas programator 

Accesorii montaj hidraulice si electrice 
 

- Amplificator 100V control volum pe DAP Audio, este un amplificator de 250 Watt, 100V mixer cu 
4 zone și controlere de volum separate incorporate, 7 surse selectabile și 3 intrări pentru 
microfon.  

o Toate intrările microfonului sunt echipate cu alimentare fantomă și pot fi, de asemenea, selectate 
ca intrare în linie. Un filtru de vorbire integrat poate fi aplicat pentru a îmbunătăți audibilitatea,    

 



 
 

3 intrări de linie dedicate pe partea din spate și o linie de acces specială ușoară / intrare frontală 
pentru telefon pentru a conecta mp3 playere sau dispozitive mobile 

o  player audio și tuner USB încorporat, cu un ecran LCD mare, care afișează sursa activă, 
informațiile tunerului și etichetele ID3. Tunerul FM încorporat poate stoca 10 presetări. 
Amplificatorul va avea, caracteristici îmbunătățite, cum ar fi, prioritate, chime cu nivel reglabil, 
intrare de urgență, control al nivelului de zgomot, conexiune în buclă și o ieșire care poate fi 
setată ca ieșire linie, numai muzică sau numai microfon. Fiecare zonă are, de asemenea, 
propriile regulatoare de volum încorporate și ieșiri de linie 

o Putere: 250W Zonele: 4 100V & 8Ohm: terminale Ieșire linie: XLR Buclă prin: RCA Căști: Jack de 
6,3 mm Intrări 3x Mic / Line: XLR / Jack combi & Terminale 3x Linie: RCA Intrare frontală: Jack 
3,5 mm Media Player Sursa: 2x USB tip A, față / spate Fișiere acceptate: MP3, Wav Format: 
FAT32 până la 32 GB Redare: Program, Repetare, Continuă acordor Banda FM: 87,5 - 108 
MHz Presetări: 10 Antena: 75Ohm Caracteristici Filtru de vorbire: -3dB, 300Hz 6db / oct Putere 
fantomă: 18V Control ton: Bass 100 Hz, treble 12 KHz, +/- 12dB Sunet: volum reglabil zgomot: 
suprimare reglabilă PTT: Intrarea microfonului 1 VOX: intrare 2 pentru microfon Intrare 
telefonică: Anulează totul, terminal General Alimentare: 230V AC Alimentare de rezervă: DC 
24V Consumul de energie: 500W Conexiune de alimentare: IEC Dimensiuni: 483x328x133mm 
(LxPxH) Greutate: 14 Kg 

- Set 2 boxe de perete 6,5”, rezistente la intemperii (IP65), 100V SAU 8 ohmi, 32W RMS, Negre, 
o Difuzor de perete 100V negru 2x. Pereche de boxe de perete rezistente la intemperii. 

Sisteme de difuzoare PA 100 V cu sunet excelent pentru aplicații generale 
Sistem cu 2 căi cu woofer de 16,5 cm (6,5 ") și tweeter cu cupole de mătase 2,5 cm (1") 
Comutatoare rezistente la intemperii (IP65) cu grilă metalică și capac pentru conectori 
Transformator 100 V cu 4 trepte de putere (4 W, 8 W, 16 W și 32 W) 
Comutator selector de putere cu poziție de operare de 8 ohmi 

o Suportul de montare cu panou și înclinare permite instalarea tavanului sau a peretelui în unghiuri 
diferite, Conexiune prin borne cu șurub, Ambalat ca pereche, Pentru aplicații PA în interior și 
exterior, Intrare: 100 V sau 8 ohmi 
Componente: 
Woofer de 16,5 cm (6,5 "), tweeter de 2,5 cm (1") 
Conexiuni: borne cu șurub 
Putere nominală: 4/8/16/32 W RMS 
Sensibilitate: 90 dB (1 W, 1 m) 
Max. SPL: 93 dB (1 m) 
Impedanta: 8 ohmi 
Interval de frecvență: 50 Hz - 20 kHz 
Unghiul de dispersie (HxV): 170 ° x 170 ° 
Dimensiuni (L x L x P): 190 x 195 x 290 mm 
Greutate (bucată): 3 kg (inclusiv suport) 
Transport Greutate: 7,75 kg 

- Rola cablu boxe twinaxial diametru: 2x1.5mm Diametru exterior: 7.4mm Negru Potrivit pentru 
aplicații de scena precum și pentru PA (100V) Rola: 100m (metoda marcaj) 
 
4. Condiţii tehnice de calitate a produselor: 

Calitatea materialelor utilizate trebuie să confere rezistenţă la variaţii de temperatură, rezistenţă la şocuri, 
siguranţă în exploatare şi durabilitate; 
 Echipamentele furnizate vor fi in conformitate cu prevederile legale in vigoare din Romania, si vor 
respecta cerintele prezentului caiet de sarcini, cerinte minimale.  
 
 

5. Livrare, ambalare şi transport 
Produsele se vor livra ambalate pentru a fi protejate pe durata transportului şi depozitării ulterioare, până la 
montarea în teren; 
Cheltuielile de transport a produselor la achizitor intră în preţul produsului; 
Produsele vor fi însoţite de avizul de însoţire a mărfii, certificatul de calitate şi garanţie declaratie de 
conformitate si fisa tehnica, prin care furnizorul garantează că produsele respectă atât cerinţele de calitate a 
materialelor cât şi cerinţele constructive şi dimensionale prevăzute în Caietul de sarcini şi însuşite în Oferta 
tehnică. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

6. Recepţii, garanţii 
Furnizorul va specifica în ofertă termenul de garanţie a produsului care trebuie să fie de minimum 24 luni de 
la data livrării; 
Se vor recepţiona numai produsele corespunzătoare din punct de vedere calitativ, care respecta cerinţele 
caietului de sarcini; 
Oferta va include si : 

- Manopera montaj, punere in functiune elementele sus mentionate 

- Simulare video in care sa fie prezentate efectele de apa sus mentionate 

- Pagini catalog producator pentru duze si pompele submersibile DMX 

- Recomandare din partea producatorului pentru comercializare si instalare pe teritoriul Romaniai 

a echipamentelor pentru fantani arteziene 
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