
 1 

 
  

 

           Nr. DE796/07.11.2017. 

   

CAIET DE SARCINI 

privind achiziționarea de echipamente pentru bucătărie 

 

I. Descrierea situaţiei existente: 

 

Facultatea de Ştiinţe Tehnice și Umaniste din Tg. Mureș din cadrul Universităţii Sapientia 

din Cluj-Napoca în cursul lunii decembrie va finaliza lucrările de construcţie ale noului Cămin 

studențesc, situat in campusul din Corunca, nr. 1/C, jud. Mureș. Conducerea facultăţii doreşte ca la 

începerea semestrului II al anului academic în curs studenții să poată utiliza noul imobil. Din acest 

motiv, Facultatea de Ştiinţe Tehnice și Umaniste din Tg. Mureș anunţă deschiderea perioadei de 

ofertare pentru achiziționarea de echipamente pentru bucătărie. 

 

II. Informaţii legate de întocmirea documentaţiei: 

Oferta de preţ se va întocmi  conform fişelor tehnice anexate prezentei (vezi anexa nr. 1). 

Termenul de livrare al  echipamentelor: 18 decembrie 2017. 

 

III. Cerinţe formale în întocmirea ofertei, documente necesare: 

1. Firma ofertantă va anexa ofertei de preţ următoarele documente: 

a. Bilanţ contabil pe ultimul an fiscal încheiat (2016) vizat de Administraţia 

Finanţelor Publice pe a cărei teritoriu administrativ firma îşi desfăşoară 

activitatea – copie. 

b. Certificat constatator nu mai vechi de un an – copie. 

2. Oferta de preţ trebuie să cuprindă: contravaloarea transportului la faţa locului, 

contravaloarea montării / punerii în funcțiune, precum şi contravaloarea subansamblelor / 

componentelor necesare funcționării. Oferta de preţ va trebui întocmită sub forma unui 

deviz sintetic. Această oferta va purta denumirea de ”oferta de bază”. 

Dacă ofertantul consideră că poate oferi soluție tehnico-economică mai avantajoasă față de 

cele solicitate în anexa prezentului caiet de sarcini, poate prezenta o singură ofertă 

alternativă pentru fiecare poziție, cu explicațiile / detaliile aferente. Această oferta va purta 

denumirea de ”oferta alternativă”. 

3. Oferta va cuprinde o declaraţie referitoare îndeplinirea termenelor de montare/punere în 

funcţiune menţionate la capitolul II. 

4. Ofertantul va preciza sub forma unei declaraţii criteriile de plată conform termenelor de 

montare/punere în funcţiune. Aceste informaţii legate de plată vor fi folosite ca şi criterii în 

procesul de evaluare a ofertelor. 

 

Alte condiţii: 

UUnniivveerrssiittaatteeaa  SSaappiieennttiiaa  
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Legea 58/2012, Cod fiscal: RO14645945  

Cont bancar:  RO46OTPV320000073814RO04 Banca OTP Bank  - Tg. Mureș 
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5. Ofertanţii se pot constitui în consorţii, dar beneficiarul va încheia contractul de antrepriză 

numai cu o singură persoană juridică din consorțiu. 

6. Ofertele se întocmesc în RON şi vor fi valabile 90 de zile, indiferent de cursul EUR / RON. 

7. Termenul de garanție solicitat pentru produsele livrate este de 36 luni de la livrare. 

8. Data depunerii ofertelor este 30 noiembrie 2017 ora 11.00. Ofertele se depun în 2 

exemplare într-un plic închis, personal la sediul instituţiei sau prin poştă la adresa 

Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste, 547367 Corunca, nr.1/C, 

jud. Mureș. Pe plic trebuie menţionat: Ofertă de preţ pentru achiziționarea de echipamente 

pentru bucătărie pentru punctul de lucru din loc. Corunca, nr.1/C. 

9.   Prezentul caiet de sarcini este gratuit. Este un document neconfidenţial, se poate multiplica 

prin orice mijloace.  

      10. Datele beneficiarului: 

Persoana juridică: Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca – Punct de lucru Corunca, 

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Tg. Mureş 

Adresa: 547367 com. Corunca,  nr. 1/C, jud. Mureș 

Codul fiscal: RO14645945.  

Contul bancar: RO46OTPV320000073814RO04 deschis la OTP Bank Tg. Mureş 

Tel: 0040-(0)365-403 031, 0040-(0)265- 208170, Fax: 0040-(0)265-206211 

E-mail: office@ms.sapientia.ro 

Persoanele responsabile: dr. ing. Kelemen András, decan și ing. Balázs Mihály - director 

economic 

Persoana de contact: Demeter Ferenc (feri@ms.sapientia.ro). 

 

IV. Ofertele depuse vor fi evaluate după următoarele criterii: 

1. Preţ 

2. Lucrări de referinţă 

3. Condiţii de garanţie 

      4.   Termenul de montare / punere în funcțiune 

 

V. Anexe depuse la ofertă: 

1. Anexa nr. 1 – Fişe tehnice.  

 

VI. Universitatea Sapientia este o instituţie de învăţământ particulară, acreditată, prin urmare 

licitaţia în cauză NU SE SUPUNE reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, fiind de 

natură privată. Beneficiarul îşi rezervă dreptul  de a respinge sau a accepta oricare dintre ofertele 

înaintate, de a înceta oricând procedura de licitaţie sau de a respinge toate ofertele primite, fără a-şi 

asuma orice răspundere materială sau morală în raport cu ofertanţii. 

Totodată ofertanţii iau la cunoştinţă faptul că beneficiarul nu restituie documentele predate, 

şi nu au drept de contestaţie faţă de decizia comisiei de evaluare. 

 

 

DECAN, 

 

Dr. ing. Kelemen András 
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Anexa nr.1. la caietul de sarcini nr. DE796/07.11.2017. 

            achiziționarea de echipamente pentru bucătărie 

 
Nr. Denumire U.M Cantitate Pret unitar 

lei, fara 

TVA 

Valoare 

1 Frigider inox 600 Litri 

Compresor 

Sistem de dezghetare si evaporare automata 

Termostat digital si afisaj digital al temperaturii 

Peretii izolati cu poliuretan ecologic 50mm 

3 rafturi de capacitate GN2/1, incarcare 

maxima/raft 30 kg 

Capacitate maxima de incarcare: 150 kg 

Incuietoare 

Maner incorporat in usa 

Iluminare 

4 roti pivotante, 2 blocabile 

Dimensiuni: cca. 730x845x2100h mm 

Voltaj: 230V~1N 

   Tip racire: ventilata 

Agent de refrigerare: R134a 

Interval temperatura: +1 ~ +8 ºC 

Putere instalata: 338 W 

Exterior: inox 

Interior: inox 

Usa: 1 - compacta 

   Greutate: 120 kg 

buc 3   0.00 

      

 LADĂ CONGELATOARE CU CAPAC 

COMPACT 

Ladă congelatoare cu capac compact, exterior 

vopsit (alb), capac rabatabil, interior din 

aluminiu eloxat, termostat mecanic, afişaj 

mecanic al temperaturii, degivrare mecanică, 

încuietoare, roți, coşurile sunt opţionale. 

Caracteristici produs: 

Dimensiuni externe: 

Dimensiuni interioare: 610x480x725 mm 

Putere: 150 W 

Tensiune de alimentare: 230 V/ 50 Hz 

Interval de răcire: (+43°C, 50% Rh) -15 ... -25 

°C 

Greutate brut: 190 kg 

Consum energie: 0,87 kWh/24h 

Greutate net: 183 kg 

Agent refrigerare: R290 

Nivel de zgomot: 47,5 dB 

Electricitate: 0,6 A 

Volum brut: 190 litri 

   Volum net: 185 litri 

buc 1   

 Pubela inox pe roti 50 L 

Realizat integral din inox 

buc 1   
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Volum 50 L 

Mobil pe roti 

Capac detasabil 

Inaltime: 615 mm 

   Dimensiuni: diametru 380 mm 

 Masina de spalat vase cu dozator detergent si 

pompa evacuare 

Productivitate: 540 farfurii/h (30 cosuri/h) 

Dimensiuni externe: 600x610x820 mm 

Dimensiuni interne: 500x500xh330 mm 

Caracteristici cerute pentru apa primita: 

- Temperatura: 50°C 

- Presiune: 2…3 bar 

Numar de cicluri: 2 

Durata cicluri: 120/180 sec. 

Boiler cu presiune: 

- capacitate boiler: 5,8 litri, rezistente boiler: 2,8 

kW 
Ciclu de spalare: 
- Temperatura spalare: 55-65 grd.C 

- Rezervor apa: 33 litri 

- Putere pompa: 0,736 kW 

- Putere rezistente: 2 kW 

- Consum apa: 3,3 litri/ciclu 

PUTERE: 

- Total: 5,35 kW, Alimentare electrica: 400 V 

Compartiment solutie de clatire 

Constructie integrala din Otel inox AISI 304 

Accesorii incluse in pret: 

* 2 cosuri pentru farfurii, 1 cos pentru tacamuri 

buc 1   

 Carucior 18 tavi  

Complet inox 

Prevazut cu roti cu frane 

Capacitate 18 tavi GN 1/1 
Capacitate incarcare 150 Kg 
Dimensiuni: cca. 385x555x1735 mm 

buc 3   

 Masina curatat cartofi 

Capacitate cuva: 20 L / 10 kg 

Fabricat din inox AISI 304 

Productivitate 170 Kg/h 

Dimensiuni: 470x775x1050h mm 

Putere: 0,735 Kw 

   Alimentare 380 V 

buc 1   

 Masina de taiat si razuit legume inox cu 10 

discuri la alegere incluse 

Constructie: aliaj aluminiu si inox; 

Motor ventilat; 

Rotatie disc: 300 rpm 

Putere: 0,515 Kw 

Alimentare 230 V 

Dimensiuni: 280x510x510h mm 

Greutate: 21 Kg 

buc 1   

 Masa de lucru refrigerata cu 3 usi 

Racire ventilata 

buc 1   
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Volum util 460 L 

Reglaj si termometru digital 

Complet inox 

3 usi cu auto-inchidere 

Dimensiuni: 1795x700x850 mm 

Alimentare: 230 V 

Tip racire: ventilata 

Interval temperatura: +2 / +10 grade C 

Putere instalata: 0,420 Kw 

Greutate: 135 Kg 

 TOTAL     

 

 

  Verificat şi aprobat,         Întocmit,  
 

  Decan,         Mecanic șef, 

dr. ing. Kelemen András                                                         ing. Demeter Ferenc 

 


