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Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor  

prin licitație în cadrul proiectului ,,Diagnostică dentară și confecționarea 

aparatelor dentare” 

Nr. 

Lot 

Denumirea Unitatea 

de măsură 

Cantit

atea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință 

Lot 1 Mașină de 

frezat în 5 axe  

Buc. 1 Parametri generali: 

• Compatibilitate pentru frezarea materialelor biocompatibile cu 

organismul uman: dioxid de Zirconiu, PMMA, Titan, ceara, PEAK. 

• “harta” de deplasare a frezelor pe suprafața discului compatibile 

cu softul CAM: SUM 3D și/sau MILL-BOX 

• Categoria: hibrid, frezare uscata și umeda. 

• Numărul de axe: 5, simultan. 

Interval de rotație pe axul A± 360° pe axul B ± 35° 

• Tipul motorului: Motor (spindel) 

• puterea motorului: minim 1 Kw/h  

• viteza de rotație: minim 60000 rpm 

• Schimbător de instrumente: auto-calibrare 

•  Dotare stație de instrumente: minim 10 instrumente. 

• Calculator integrat pentru manipularea aparatului 

• Alimentare cu aer comprimat: minim 6 bari @ 40 l/min   

• Madrina: Pneumatica, din otel inoxidabil, pentru instrumente 

cu tija cu diametrul de minim 4 mm  

Lot 2 Aspirator 

pentru CAD-

CAM  

Buc. 1 Parametri generali: 

• Compatibilitate pentru mașina de frezat de ultima 

generație  

• Categoria: aspirarea uscata a rumegușului de la frezare. 

• Flux de aer: min. 3300 l/min 

• Presiune max.: 20kPa (2,9 psi) 

• Suprafața de filtrare: cca. 0,8 – 1,2 m2 

• Rezervor de umplere cu praf: min. 7,5 litri 

• Consum: min. 1400 W (230V) 

• Nivel de zgomot: max. 65 dB (A)  

 Cerințe față 

de termenul 

de garanție 

  − Garanție: minim 12 luni 

 Cerințe față 

de livrare 

  − Termen de livrare și instalare: maxim 90 zile; 

− Locul livrării: Raionul 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. 

 Certificat de 

origine 

  − De la producător 

 Termenul de 

valabilitate a 

ofertei:  

  − 30 zile. 
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