
 
      

  

Caiet de sarcini privind achiziționarea  
echipamentelor pentru bucătărie 

Nr. 
Lot 

Denumirea Unitatea 
de măsură 

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referință 

Lot 1 Cuptor 
gastronomic  

buc 1 Parametri generali: 
• Capacitate: 10 - 12 GN 1/1 
• Dimensiuni: min750x7773x1010h mm 
• Distanta dintre tavi: 67 mm 
• Alimentare: electric, seria POWER 
• Voltaj: 300 – 500 V~3N 
• Putere instalata: 15 - 20 kW 
• Usa: deschidere spre stanga 
• Greutate: 70 - 100 kg 
 

Lot 2 Dulap frigorific cu 
2 uși 

buc 1 Parametri generali: 
• Interval temperatură funcționare: 0+6 °C 
• Volum min: 1400 l 
• Condiții medie: +40+80 °C 
• Tip răcire: dinamic 
• Termostat: unitate electrică 
• Tip dezghețare: automat 
• Sistem evaporare condens: da 
• Tensiune: 180 - 270 V 
• Frecvență: 40 - 60 Hz 
• Consum energie: max 550 W 
• Consumul energie electrică pe zi: max 

6kW/h 
• Sarcina permisă raft: min 40 kg 
• Dimensiunea raft: min 530x650 mm 
• Număr rafturi:  min 8 
• Dimensiuni: min 1402x925x1960 mm 
• Greutate: max 184 kg 

 
Ladă frigorifică buc 1 • Parametri generali: 

• Tip: vitrină frigorifică;  
• Temperaturi de funcționare: Min de la -23 

până la -18 °C; 
• Volum util: min 653 l;  
• Tensiune: min 220 V;  
• Putere: min 560 W;  
• Tipul răcire: statică;  
• Agent frigorific: R290/R404a;  
• Consum de energie electrică: max 4.28 

kW/zi;  
• Greutate: max 152 kg;  
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Vitrină frigorifică 
dublă 

buc 1 Parametri generali: 
• capacitatea: min 913 litri;  
• caseta luminoasa;  
• putere: min 700 W;  
• temperatura: +2/+8 °C;  
• termostat ajustabil;  
• termometru digital;  
• geam securizat; 2 usi cu geamuri duble si 

rama de aluminiu;  
• sistem autoinchidere usi;  
• iluminare interioara;  
• decongelare automata;  
• agent frigorific: R134a;  
• greutate: max 170 kg;  
• alimentare: 220 V;  
• 4 rafturi. 
 

Lot 3 Aparat de cafea buc 1 Parametri generali: 
• Tipul mașini de cafea: automată; 
• Capacitatea rezervorului de apă: min 4 litri; 
• Capacitatea recipientului pentru cafea: min 

1000 g 
• Tipul de cafea: boabe; 
• Include rasnita de cafea; 
• Pompă de apă; 
• Corp metalic; 
• Tensiune: 220 V; 
• Putere: min 1,3 kW; 
• Înălțime: 574 mm; 
• Greutate (fără ambalaj): max 23 kg 

 
 Cerințe față de 

termenul de 
garanție 

  − Garanție: minim 12 luni 

 Cerințe față de 
livrare 

  − Termen de livrare maxim 60 zile; 
− Locul livrării: s. Slobozia Mare  

 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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