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Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul 

proiectului „Dezvoltarea floriculturii în câmp protejat prin eficientizarea 

energetică” 

Denumirea 
Unitatea 

de măsură 
Cantitatea 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de 

referință 

Amestecător cu 

șnec (transportor-

melc) 1m/cub 

buc 1 Parametri generali: 

Capacitate de producție: 

− Amestec: minim 800kg/h 

− Încărcare: minim 1800kg/h 

− Volum: 1m cub 

Putere motor: minim 2,5 kW 

Rotații motor: minim 1200 rpm 

Alimentare rețea electrică cu tensiunea: 220 / 380 V 

Granulator de 

pelete cu matriță 

dreapta  

buc 1 Parametri generali: 

Productivitate pe deșeuri agricole minim 250kg/h 

Matrice 3mm, 6mm, 8mm 

Ciocane: minim 2 seturi 

Putere motor: minim 2,0 kW 

Rotații motor: minim 750 rpm 

Alimentare rețea electrică cu tensiunea: 220 / 380 V 

Dozator cu cântar buc 1 Parametri generali: 

Volum de lucru minim 0,5 metri cubi 

Productivitate minim 500 kg/h 

Nivel de dozare precisă: minim 5grame 

Putere motor: minim 2,0 kW 

Alimentare rețea electrică cu tensiunea: 220 / 380 V 

 

Transportator cu 

căuș 

buc 1 Parametri generali: 

Productivitate: minim 5 t/h 

Putere motor: minim 0,5 kW 

Alimentare rețea electrică cu tensiunea: 220 / 380 V 

 

Tocător universal 

cu ciclon 

  Parametri generali: 

Putere motor: minim 1,0 kW 

Rotații motor: minim 2500 rpm 

Alimentare rețea electrică cu tensiunea: 220 / 380 V 

 

Numărul și titlurile 

loturilor 

  − Toate pozițiile se conțin într-un singur lot 

Cerințe față de 

termenul de garanție 

  − Garanție: minim 12 luni 

http://www.eu4moldova.md/
https://sin0nime.com/dex/index.php?cheie=%28transportor-melc%29&m=0
https://sin0nime.com/dex/index.php?cheie=%28transportor-melc%29&m=0
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Cerințe față de 

livrare 

  − Termen de livrare maxim 60 zile; 

− Locul livrării: r. Ungheni 

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 și înlocuirea 

bunului defectat  cu un alt bun funcțional pe perioada 

înlăturării defecțiunilor. 

Conformitatea cu 

standarde de 

conformitate 

  − CE – Ecologic Clean 

Certificat de origine   − De la producător 

Termenul de 

valabilitate a ofertei:  

  − 60 zile 

 

http://www.eu4moldova.md/

