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RECTOR, 

      Prof. dr. ing. Lucian Puiu GEORGESCU 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 

Echipamentele sunt necesare pentru înlocuirea unor utilaje și piese de schimb carre aparțin 

unor utilaje din Cantina Studențească, nr.2, din Campusul Alexandru Ioan Cuza, din cadrul 

Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. 

 

2. CERINŢE GENERALE 

Caietul de Sarcini – face parte din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor 

pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant, oferta. 

În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care 

aceasta se înscrie în limitele cerinţelor din Caietul de Sarcini. Ofertarea care nu răspunde 

cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini atrage descalificarea ofertantului. 

Prevederile şi cerintele Caietului de Sarcini au caracter obligatoriu şi nu vor exonera ofertantul 

câştigător de răspunderea de a asigura calitatea produsului livrat. 

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire prin care se indică un anumit 

producător, o anumită origine, un anumit procedeu, mărci, licențe de fabricație, calificare 

profesională, brevete, tipuri, standarde naționale, standarde europene, origine sau o producție 

specifică, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicii solicitate și nu 

au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor 

produse/servicii/lucrări. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „echivalent” 

în sensul prevederilor art. 156 din Legea nr. 98/2016. 

Produsele ofertate trebuie să respecte specificațiile tehnice solicitate. 

Ofertantul va prezenta specificațiile tehnice astfel încât să se poată demonstra corespondența 

propunerii tehnice cu caietul de sarcini. Se vor respecta structura și ordinea parametrilor tehnici 

din caietul de sarcini. 

Ofertantul poate adăuga şi precizări suplimentare, pe care le consideră argumente importante 

în favoarea ofertei sale. Aceste adăugări se vor face imediat după cerinţele şi precizările 

solicitate, în aceeaşi ordine a elementelor. 

 

Se vor oferta toate pozițiile dintr-un lot. Neofertarea unei poziții, duce la respingerea ofertei. 
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3. TERMEN DE LIVRARE - maximum 30 de la semnarea contractului de ambele 

părți. 

4. SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

LOT 1 

Poz. 
Denumire Produs 

UM Cant Specificaţii tehnice SAU cerințe 

funcționale minime 

1.  

Grill profesional  pe 

gaz, cu placă din 

fontă sau din oțel 

inoxidabil cu 

suprafață netedă 

(poate fi și o 

porțiune striată), 

dimensiuni 

800x600-

730x870mm, pe 

suport cu spațiu de 

depozitare 

 

b 

buc 

1 

1 

Grill profesional  cu alimentare pe gaz, cu 

suprafață  netedă cromată(sau din fontă)sau 

cu  suprafață mixtă: o porțiune netedă  și o 

porțiune striată, cu suport cu bază deschisă 

pentru depozitare, prevăzut cu canal anterior 

și sertar extractibil pentru colectarea 

grăsimilor, aprindere piezoelectrică, 

distribuția gazului să se realizeze prin 

intermediul unei supape de siguranță cu 

termocuplă, dimensiune (Lxlxhmm): 

800x730x870 mm. Echipamentul trebuie să 

fie dotat cu toate accesoriile și toate 

componentele necesare unei funcționări 

optime, fără să fie necesară achiziție 

separată pentru acestea. 

 

LOT 2 

Poz. 
Denumire Produs 

UM Cant Specificaţii tehnice SAU cerințe 

funcționale minime 

1.  

Motor de absorbție 

pentru hotă centrală 

cu 8 filtre,putere 2.5-

3 KW 

 

b 

buc 

1 

1 

Ventilator centrifugal cu dubla aspiratie 

pentru debit nominal min 2600mc/h 

 motor electric cu 3 viteze, transmisie 

directa, clasa de izolatie electrica F, 

factor de protectie IP 55 

putere 530 W - 230V 

turatie min. 1300 RPM 

temperatura maxima de trecere a aerului la 

functionarea continua  70 grd. C 

carcasa si rotor confectionate din otel 

galvanizat 

echipat cu flanse pentru fixarea in incinta 

hotei 

 

 

 

LOT 3 



ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI  
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI  
 

Str. Domnească nr. 47, cod postal 800008, Galați, România, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, 

web: www.ugal.ro 

Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal. 

3 

Poz. 
Denumire Produs 

UM Cant Specificaţii tehnice SAU cerințe 

funcționale minime 

1.  

 

 

Mașină de tocat 

carne profesională 

din inox 

 

b 

buc 

1 

1 

Mașină profesională de tocat carne, 

electrică,  structură din aluminiu alimentar, 

productivitate 150- 200kg/oră. 

Echipamentul trebuie să fie dotat cu toate 

accesoriile (cuțit,sită,pâlnie,etc)  și toate 

componentele necesare unei funcționări 

optime, fără să fie necesară achiziție 

separată pentru acestea. 

 

5. GARANŢIE 

Garanția produsului va fi de minimum 24 luni. 

6. RECEPȚIA PRODUSULUI 

Produsul va fi livrat şi recepţionat la Cantina Studențească,nr.2,str.Domnească ,nr.155. 

Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și 

Autoritatea Contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de 

progresul contractului, respectiv:  

- Recepția cantitativă se va realiza după livrarea produsului la locația indicată de 

Autoritatea Contractantă. 

- Recepția calitativă se va realiza după verificarea tuturor cerințelor tehnice prevăzute în 

caietul de sarcini, precum și funcționalitatea acestora și, sau după caz, după remedierea 

tuturor defectelor, cel târziu în ultima zi a termenului maxim de livrare a produsului. 

7. PLATA:  

Plata se face în termen de maxim 30 de zile, de la livrarea produsului, în contul 

contractantului deschis la Trezoreria statului. 

     Documentele justificative care trebuie să însoţească factura: 

- proces verbal de recepție cantitativă; 

- proces verbal de recepție calitativă;  

- proces verbal de instalare și instruire (maxim o zi de instruire pentru LOT 1 și LOT 2).  

 

8. PREVEDERI CONTRACTUALE 

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. 

 

NOTĂ 

Răspunderea pentru conținutul caietului de sarcini aparține persoanei din compartimentul 

autoritatii contractante ce procedează la întocmirea acestuia, pe baza necesitatilor asumate 

de compartimentul respectiv.  

 

ÎNTOCMIT, 

Rodica Argenti 

 


