
 

 

 

                  
 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

” Dotări - echipamente cantină Colegiul Național C. Negruzzi” 

 

 

 În perioada 25 mai 2022 – 15 iunie 2022 se vor face achiziții de echipamente 

pentru obiectivul de investiții ” Dotări - echipamente cantină Colegiul Național C. Negruzzi” – 3 

loturi, conform specificațiilor de mai jos:  

 

         LOT 1: 

Mașină de curățat cartofi - 1  bucată 

- Dispozitiv pentru decojirea cartofilor, morcovilor, sfeclei etc.  

- Fabricat în întregime din oțel inoxidabil  

- Putere: min. 750-950W 

- Alimentare: 220V 

- Capacitate: minim 15 kg cartofi, morcovi, sfecla la un ciclu mediu de 3 min 

- Productivitate: minim 120-150 kg/h 

- Întrerupător de siguranță  

- Dimensiuni: aprox. L600xl500xH1000 mm 

- Temporizator : 1-5 min 

- Coș de colectare a deșeurilor, cu disc abraziv și filtru realizate din oțel inoxidabil 

- Dotată cu suport propriu din inox 

- Producator UE 
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       LOT 2: 

Mașină de spălat vase 1 bucată: 

    

Caracteristici tehnice: 

- Productivitate: 25-30 coșuri/oră 

- Dimensiune coș (mm): 500x500 

- Durată cicluri: 100-200 secunde 

- Temperatură spălare: 55-60 °C 

- Temperatură limpezire: 80-85 °C 

- Capacitate cuvă: min. 24 litri 

- Capacitate boiler: min. 7 litri 

- Consum apă / ciclu: max. 3 litri 

- Putere element de încălzire cuvă: min. 2,6 kW 

- Putere element de încălzire boiler: min. 2,5 kW 

- Putere pompă de spălare: min. 0,52 kW/ 0.7 Hp  

- Putere totală: min. 3,12kW / 16A 

- Alimentare: 230V  

- Dimensiuni: aprox. L600xl600xH800 mm 

- Înălțime maximă pahare: 320 mm 

- Înălțime maximă farfurie: 350 mm 

- Distribuitor detergent și agent clătire reglabil, electric 

    

Descriere echipament: 

- Potrivită pentru spălarea farfuriilor / paharelor 

- Panou comandă 

- Parametri program reglabili 

- Dozaj precis 

- Brațe de spălare fiabile și durabile 

- Structură din oțel inoxidabil, inclusiv bazinul de spălare și boilerul 

- Minim 4 cicluri de spălare 

- 1 ciclu automat de scurgere cu pompă de scurgere opțională 

- Sistem de autodiagnosticare 

- Buton inteligent de pornire 



- Afișare temperatură boiler și cuvă 

- Coș pentru pahare 

- Coș pentru farfurii 

- Suport tacâmuri 

- Producator UE 

 

LOT 3: 

Hotă de perete snack cu ventilator incorporat 1 bucată: 

- Dimensiuni: L1200 x l900xH450 mm 

- Oțel inox AISI 304 

- Structură monobloc 

- Filtre labirint anti grăsime din inox 

- 2 filtre 

- Debit aer hota: min 1800 m3/h 

- Canal colector și robinet evacuare grăsimi 

- Debit ventilatoare: min 1800 m3/h 

- Putere ventilator: min 300 W 

- Alimentare 220V 

- Include 1 variator motor hotă 

- Producator UE 

 

Piese de schimb și service: Se asigură gratuit în perioada de garanţie şi contra cost, în perioada 

de postgaranţie. Service-ul se asigura la sediul beneficiarului. 

Garanţie echipamente: minim 12 luni de la punerea în funcţiune. 

Transportul se va asigura de către furnizor pe cheltuiala sa, cu mijloacele proprii până la 

sediul Colegiului Național ”Costache Negruzzi” Iași. În acest sens, operatorii economici vor prezenta o 

declaraţie prin care se angajează să respecte această cerință. 

Recepţia produselor se va efectua în prezenţa unui reprezentant împuternicit al operatorului 

economic declarat câştigător. 

Furnizarea echipamentelor trebuie să fie făcută în termen de 30 zile calendaristice de la 

semnarea contractului. În acest sens operatorii economici vor prezenta o declaraţie prin care se 

angajează să respecte această cerință. 



Dacă se constată că produsele livrate pe perioada derulării contractului, sunt necorespunzătoare 

calitativ, sunt defecte sau prezintă vicii de fabricaţie, vor fi înlocuite în termen de 3 zile lucrătoare de la 

data reclamării, pe cheltuiala furnizorului. În acest sens operatorii economici vor prezenta o declaraţie 

prin care se angajează să respecte această cerință. 

 

Depozite valorice și garanții solicitate 

Garanția de bună execuție 

Garanția de bună excuție va fi în procent de 5% din valoarea fără TVA a contractului de 

achiziție publică și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 39 din HG nr.395/2016 alin.(3):” 

Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de 

achiziţie publică/contractului subsecvent” și a art. 40 din HG nr.395/2016: ” (1)Garanţia de bună 

execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de 

credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la 

contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător. 

Cont IBAN: RO81TREZ4065006XXX019309. 

(2) În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea 

contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în 

numerar. 

(3) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din 

sumele datorate pentru facturi parţiale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi prevăzut această 

posibilitate în documentaţia de atribuire. 

(4) În cazul prevăzut la alin. (3), contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 

autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. 

(5) În cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică sau 

operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a deschide 

contul la dispoziţia autorităţii contractante, prevăzut la alin. (4), la unitatea Trezoreriei Statului din 

cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. 

(6) Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. 

(4) şi (5) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică/contractului 

subsecvent, fără TVA. 

(7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, autoritatea 

contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) prin reţineri 

succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept 



garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică/contractul subsecvent şi va înştiinţa 

contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. 

(8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevăzut la alin. 

(5) pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă 

unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii 

contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. 

(9) Contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) este purtător de dobândă în favoarea 

contractantului.” 

 

Modul de prezentare a ofertei 

Oferta va fi redactată în limba română. 

Oferta se va depune într-un plic sigilat (conținând, în plicuri separate, documentele de 

calificare, oferta tehnică și propunerea financiară) la sediul Colegiului Național Costache Negruzzi Iași, 

strada Toma Cozma nr.4, cod postal 700555, jud. Iași. Plicul va avea mențiunea: În atenția comisiei de 

evaluare privind achiziția directă ce are ca obiect:” Dotări - echipamente cantină Colegiul Național 

C. Negruzzi” – 3 loturi. 

Se va putea oferta pentru un singur lot, pentru 2 loturi sau pentru toate cele 3 loturi. 

Valoarea ofertelor depuse nu trebuie să depașească valoarea maximă alocată fiecărui lot, 

în caz contrar acestea vor fi declarate inadmisibile. 

Ofertantul clasat pe locul I va posta propunerea financiară în SEAP în termen de 48 de ore de la 

data primirii comunicării (prin e-mail sau fax) cu denumirea: ” Dotări - echipamente cantină Colegiul 

Național C. Negruzzi” – lot 1/ lot 2/ lot 3. 

 

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 15.06.2022, ora 13. 

Valabilitatea ofertei: 30 de zile 

Eventualele clarificări sau informații suplimentare se pot solicita prin fax: 0232-210510  sau    

e-mail: colegiulnegruzzi_iasi@yahoo.com, florincorut@gmail.com. 

 

 Comisia de întocmire a documentaţiei tehnico-economice  de evaluare a ofertelor: 

 

 Prof. dr. Anca Voicu – Ghenghea - președinte comisie achiziții 

            Ec. Diana Pintilie – membru comisie achiziții 

 Adm. Florin Coruț – membru membru comisie achiziții 

                 



 


