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Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul 

proiectului „Pampy – dezvoltarea capacităților de producere” 

Denumirea 
Unitatea 

de măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referință 

Mașină de cusut – 

surfilator  

buc 3 Parametri generali: 

− Surfilator (overlock) cu 4 fire pentru surfilarea 

marginilor articolelor de îmbrăcăminte  

− Lățimea suprafilării  4 mm  

− Distanța dintre ace  2 mm  

− Lungimea cusăturii  3,8 mm  

− Ungere automată  

− Alimentare rețea electrică cu tensiunea: 220 V 

 

Mașină de cusut – 

liniară  

buc 3 Parametri generali: 

− Mașina liniara pentru coaserea materialelor ușoare și 

medii.  

− Lungimea cusăturii  5,0 mm.  

− Ridicare piciorului presor  5,5/13 mm.  

− Ungere automată. 

− Viteza maxima de coasere de pana la 4500 împ./min.  

− Alimentare rețea electrică cu tensiunea: 220 V 

 

Fer de calcat cu 

generator de aburi 

buc 1 Parametri generali: 

− Generator profesionist de abur cu fier pentru călcat de 

înaltă calitate pentru toate tipurile de țesături.  

− Generatorul de abur cu sistem de siguranță pe mai multe 

nivele.  

− Talpa din oțel inoxidabil.  

− Volumul cazanului de minim 2,5 litri. 

− Temperatura aburului reglabilă până la maxim 150°C.  

− Generatorul de abur funcție de reglare a presiunii 

vaporilor și a temperaturii fierului. 

− Alimentare rețea electrică cu tensiunea: 220 V 

 

Mașină de tăiat 

bentiță 

buc 1 Parametri generali: 

− Mașină de tăiat automata cu 2 cuțite.  

− Viteză cuțit reglabilă   0-1500 rpm. 

− Lungime material: maxim 150 cm 

− Lățime bentiță:  10 - 100 mm 

− Alimentare rețea electrică cu tensiunea: 220 V 
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Denumirea 
Unitatea 

de măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referință 

Mașină de brodat de 

uz casnic 

buc 1 Parametri generali: 

− Ecran LCD tactil color; 

− Control automat al tensiunii filetului; 

− Viteza de brodare minim 800 st./min; 

− Operațiuni de broderie incluse 

− Port USB 

− Opțiune de conexiune directă la computer 

− Alimentare rețea electrică cu tensiunea: 220 V 

− Accesorii standard, inclusiv: gherghefuri de diferite 

mărimi (140 x 140mm, 140 x 200mm, 200 x 200mm, 

200 x 360 mm) 

 

Mașină de brodat 

industrială 

buc 2 Parametri generali: 

− 1 cap de brodare  

− Minim 12 ace  

− Aria maxima de brodare: minim 500 x 350 mm  

− Viteza maxima de coasere 1200 împunsături pe minut  

− Schimbarea automata a culorii  

− Tăierea automata a firului de ață  

− Detecția automata a ruperii firului de ață sau de 

terminare a acestuia 

− Afișaj LCD care arata în timp real execuția modelului și 

de prelucrare a acestuia direct pe mașină 

− Rama pentru brodat șepci cu unghi de 270 grade 

− port USB  

− Alimentare rețea electrică cu tensiunea: 220 V 

Accesorii incluse 

− 2 gherghefuri magnetice rotunde de 9 cm 

− 2 gherghefuri magnetice rotunde de 12 cm 

− 2 gherghefuri magnetice rotunde de 15 cm 

− 2 gherghefuri magnetice rotunde de 20 cm 

− 2 gherghefuri magnetice pătrate de 29x29 cm 

− 1 gherghef magnetic de mărimea ariei maxime de 

brodare 

− 2 gherghefuri pentru șepci 

− 1 dispozitiv pentru șepci 

− trusa de scule și bobinator 

 

Mașină de tricotat 

(împletit) 

buc 1 Parametri generali: 

− Clasa mașinii de tricotat: minim 5 
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Denumirea 
Unitatea 

de măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referință 

− Tip mașină: electronic  

− Numărul de ace: minim 200 ace  

− Distanța dintre ace:  4.5 mm  

− Software specializat 

− Alimentare rețea electrică cu tensiunea: 220 V 

 

Cerințe față de 

termenul de garanție 

  − Garanție: minim 12 luni 

Cerințe față de 

livrare 

  − Termen de livrare maxim 90 zile; 

− Locul livrării: or. Cahul 

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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