Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul
proiectului ”BRANGI” SRL – ”Producția de produse de panificație
folosind tehnologii moderne”
Denumirea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de
referință
Parametri generali:
 doua camere
 capacitate: 9 + 9 pizza cu diametrul de 350mm sau 4 +
4 cu diametrul de 500mm
 stare de temperatură 50 - 500 gr. C
 dimensiunea interioară a fiecărei camere 1080 * 1080
* 140mm
 Control electric
 Alimentare: electrică
 iluminatul interior: lampă cu halogen
Parametri generali:
 Putere: 0,24 kW
 Capacitate: 390 L
 Tensiune: 220V
 Dimensiuni: 606x600x1957 mm
 Material: otel inoxidabil
 Temperatura: +1 / + 10 ° С

Unitatea
de măsură
buc

Cantitatea

Dulapuri frigorifice
pentru bar

buc

2

Aparat de etanșare
cu vid pentru
cameră din oțel
inoxidabil și sigilant
(вакуматор)

buc

1

Parametri generali:
 Cameră: o singură cameră
 Lungime de etanșare, mm: 260
 Lățimea îmbinării, mm: 5
 Putere, W: 3700
 Tensiune, V: 220
 Lungime, mm: 282
 Lățime, mm: 385
 Înălțime, mm: 100

Cuptor cu grătar
electric

buc

1

Parametri generali:
 Capacitate: 150 Litri
 Structură oțel inoxidabil
 Robinet apă rece
 Valvă de siguranță
 Flacără pilot
 Temperatură reglabilă prin termostat
 Alimentare: gaz
 Putere min: 24 kW

Chiuvete din oțel
inoxidabil de diferite
dimensiuni

buc

3

Parametri generali:
 otel inoxidabil cu 2 chiuvete
 mărimea 1200*600*850H

Cuptor electric
pentru pizza,
inclusiv accesorii
pentru preparare
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Cuptor electric cu
convecție

buc

1

Mese frigorifice

buc

2

Dulap de etanșare
din inox

buc

1

Friteuze electrice
din oțel inoxidabil
pentru cartofi și
gogoși

buc

5

Vitrină frigorifică
din oțel inoxidabil

buc

1

Mese din otel
inoxidabil cu rafturi
de diferite
dimensiuni

buc

8

Parametri generali:
 Control electronic
 camera din otel inoxidabil
 Temperatura max . 30-260 gr. C
 capacitate - 4 tăvi (400 * 600mm)
 limitator de temperatură pentru siguranță
 iluminarea în cameră: lampă cu halogen
 INOX
Parametri generali:
 Putere: 0,39 kW
 Capacitate: 281 L
 Tensiune: 230V
 Dimensiuni: 1886x600x850mm
 Material: otel inoxidabil
 Temperatura: -2 / + 8 ° С
 Picioare reglabile: da
 3 uși
Parametri generali:
 Volum 557 litri
 Temperatura mediului +12..+32 gr. C
 Regimul de temperatura 0...+6 gr. C
 Ușă din metal
 număr de semi-docuri - 4 buc
Parametri generali:
 oțel inoxidabil
 volum - 8 litri
 regim de temperatură 0...+190 gr. C
 Control electronic










3 usi
Blat de granit
Temperatura +2...+10 gr. C
Volum net 370 litri
4 picioruse reglabile
Recire cu ventilare
Defrostare automata
Control digital
Malox p/u aluat 331/25 kg

Marimea

1600*700*850H
1500*700*850
1400*700*850 – 2 buc.
1000*700*850
600*700*850 – 2 buc.
300*700*850

Numărul și titlurile
loturilor



Toate pozițiile se conțin într-un singur lot

Cerințe față de
termenul de garanție



Garanție: minim 12 luni

Cerințe față de
livrare




Termen de livrare maxim 60 zile;
Locul livrării: mun. Cahul
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Cerințe postgaranție




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
Certificat de origine



CE – Ecologic Clean



De la producător

Termenul de
valabilitate a ofertei:



60 zile
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