
 

Pagină web: 

www.eu4moldova.md 

Partener: 

  
 

 

Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul 

proiectului „Cultivarea și întreținerea căpșunilor în teren protejat” 

Denumirea 
Unitatea 

de măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referință 

Centrifuga apicola 

radiala și cu casete 

buc 1 Parametri generali: 

− Diametrul  1000 mm 

− Material – otel inox 

− Coș radial cu 42 rame 1/2 și 6 casete 1/1 

− Putere reductor: minim 0.5 kW. 

− Alimentare rețea electrică cu tensiunea: 220 V 

− Unitate de control Proces 

 

Utilaj apicol de 

descăpăcire automat 

buc 1 Parametri generali: 

− Material: otel inox 

− Temperatura - 40-95 C 

− Tip ramă: Dadant 1/1 

− Productivitate de descăpăcire: minim 5 rame / min 

− Cuțite încălzite cu abur 

− Putere mecanism de alimentare cu rame: minim 0.1 kW 

− Putere motor de alimentare: 0.1 kW 

− Alimentare rețea electrică cu tensiunea: 220 V 

− Dimensiuni orientative: 1900 x 1500 x 1000 cm 

 

Topitor de miere / 

ceară cu 

centrifugare 

buc 1 Parametri generali: 

− Diametrul  74 cm 

− Rezervor  20 l 

− Material de fabricare: otel inoxidabil 

− Putere motor: maxim 5 kW 

− Alimentare rețea electrică cu tensiunea: 220 V 

 

Stup 10 rame buc 95 Parametri generali: 

− Material – polistiren 

− Tip - vopsit 

− Capac - înalt cu aerisire -1 buc 

− Corp 1/1 – 1 buc 

− Corp ½ – 2 buc 

− Fund cu plasă - 1 buc 

− Podișor cu aerisire - 1 buc 

− Dimensiuni orientative: Lungime - 57 cm 

− Dimensiuni orientative: Lățime - 47 cm 

− Dimensiuni orientative: Înălțime - 89 cm 

 

Căldări din plastic 

cu capac și mâner 

buc 100 Parametri generali: 

− Volum: 33 l 
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Numărul și titlurile 

loturilor 

  − Toate pozițiile se conțin într-un singur lot 

Cerințe față de 

termenul de garanție 

  − Garanție: minim 12 luni 

Cerințe față de 

livrare 

  − Termen de livrare maxim 60 zile; 

− Locul livrării: r. Ungheni, s. Sculeni 

Cerințe post-

garanție 

  − Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de 

către beneficiarul bunului). 

− În caz de defecțiune să asigure reparația bunului 

defectat în termen de 15 zile lucrătoare și înlocuirea 

bunului defectat  cu un alt bun funcțional pe perioada 

înlăturării defecțiunilor. 

Conformitatea cu 

standarde de 

conformitate 

  − CE – Ecologic Clean 

Certificat de origine   − De la producător 

Termenul de 

valabilitate a ofertei:  

  − 60 zile 
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