
Caiet de sarcini

Serviciile sunt necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii a Serviciului Cămine -  Cantină 
din cadrul Universităţii. Autoritatea contractantă doreşte achiziţia unui serviciu de întreţinere 
preventivă, depanare, reparaţii şi asistenţă tehnică pentru utilajele enumerate în Anexa 1, în vederea 
asigurării funcţionării şi utilizării acestora în parametri optimi.

Prestatorul trebuie să:
Să fie autorizaţi pentru prestarea serviciilor solicitate în prezentul caiet de sarcini.
Sa dovedească experienţa similară (prin contracte, procese verbale de recepţie semnate de către 
beneficiar, etc)
Să intervină operativ prin personalul său de specialitate, în cazul funcţionării defectuoase a 
utilajelor, echipamentelor, etc.
Să inspecteze periodic (lunar) utilajele, echipamente, etc. şi să asigure diagnosticarea precoce a 
defectelor majore şi stabilirea, dacă este cazul, a reparaţiilor necesare.

- timpul de interventie la sediul benfiarului va fi de maxim 12 ore de la solicitare iar costurile de 
deplasare ale echipei de service vor fi incluse in preţul operaţiunilor de service

- timpul de remediere este de maxim 48 ore de la constatare
In cazul unor defecte care nu pot fi rezolvate din punct de vedere tehnic la  faţa locului, decizia 
pentru trimiterea echipamentelor la sediul prestatorului aparţine specialistului prestatorului, dar 
cu acordul beneficiarului. In acest caz, prestatorul are întreaga răspundere pentru asigurarea 
integrităţii utilajelor. în cazul avarierii utilajelor de către prestator, acesta v a  aduce echipamentul 
în starea în care a fost preluat, cheltuielile pentru această operaţie fiind suportate de prestator. 
Prestatorul se obligă, ca în cazul avarierii utilajelor, echipamentelor, etc., din vina sa, astfel încât 
acestea să nu mai poată fi folosite în scopul pentru care au fost achiziţionate de beneficiar, să 
înlocuiască utilajele.
Să execute lucrarea de reparaţie în termen cît mai scurt, fară a perturba buna desfăşurare a 
activităţii beneficiarului;
Să asigure respectarea normelor tehnice, condiţiilor de igienă, normelor PSI şi SSM, protecţia 
mediului înconjurător precum şi a actelor normative specifice activităţii desfăşurate;
Să asigure instruirea personalului propriu cu privire la normele de protecţie a muncii, prevăzute 
de Legea 90/1996 şi respectarea acestor norme.
Instruirea personalului operativ al beneficiarului pentru folosirea corespunzătoare a utilajelor, 
conform prescripţiilor producătorului.
Să întocmească pentru fiecare intervenţie un proces verbal constatator. Procesele verbale vor fi 
semnate atât de către prestator, cât şi de reprezentantul beneficiarului. Valoarea materialelor 
necesare operaţiunilor de revizie şi întreţinere lunară intră în valoarea tarifului de service.

Pentru interventiile/reparatiile efectuate se solicită garanţie 6 luni.

Relaţia între autoritatea contractantă şi operatorul economic care va îndeplini contractul se 
poartă pe baza de documente scrise, emise de fiecare parte.
Nerespectarea a două termene de intervenţie, aşa cum sunt prevăzute în prezentul caiet de sarcini, atrage 
după sine rezilierea contractului şi emiterea de certificat constatator negativ.



Anexa 1

Echipamente
Cantină USV

Maşină spălat vase EI200H = 1 buc 
Tunel de uscare TS = 1 buc
Maşină de gătit 8 ochiuri + 2 cuptoare CG9-82 = 1 buc
Friteuză dublă FB9-10 = 1 buc
Grătar striat plită = 1 buc
Plită netedă FTG910-10 = 1 buc
Cuptor convectie 20 tavi HGV20/11 = 1 buc
Cuptor patiserie = 1 buc
Marmită MG9-15BM = 2 buc
Tigaie basculantă SBG9-10L = 2 buc
Maşină gătit electrică C9-41 = 1 buc
Hotă EC24/48 = 1 buc
Motor hotă ATC560PA = 1 buc
Masă caldă TVT20+KIR1 = 6 buc
Masă rece MFP180 = 2 buc
Masă rece MSP200 = 1 buc
Feliator = 1 buc
Maşină curăţat cartofi PPN10 = 1 buc
Maşină curăţat cartofi Sammic (garanţie) = 1 buc
Robot legume Romagnola 2000 = 1 buc
Mixer planetar IP30 = 1 buc
Malaxor 25 1 = 1 buc
Maşină tocat came 22TE = 1 buc
Bain mărie ciorbe SBM411+ SS11E+SCRE16+SCB = 1 buc
Bain mărie felul 2 SBM411+ SS11E+SCRE16+SCB = 1 buc
Modul refrigerat salate SCRR12+SCB12 = 1 buc
Modul refrigerat deserturi si băuturi SCRR16+SVR16+SCB = 1 buc
Dulap refrigerare 1200 litri AFP 1602 = 3 buc
Dulap refrigerare 1800 litri AFP 2103 = 2 buc
Dulap congelare AFN 1602 = 2 buc
Dulap refrigerare AFP 1602 = 4 buc
Dulap refrigerare APP701 = 4 buc
Dulap congelare 1400 1 (garanţie) = 1 buc
Dulap congelare 400 1 (garanţie) = 2 buc
Ladă congelare = 5 buc
Dulap refrigerare 400 1 (garanţie) = 2 buc
Dulap congelare 700 1 (garanţie) = 1 buc
Maşină ambalat vacuum VAC20 = 1 buc
Dedurizator maşină spălat vase (garanţie) = 1 buc



Maşină spălat pahare (garanţie) = 1 buc 
Fierăstrău oase 1830 = 1 buc 
Blast chiller AVB3001= 2 buc 
Frigidere ARCTIC 120 -  140 L = 345 buc

Spălătorie USV

Maşini de spălat rufe Whirlpool, 9 kg = 12 buc 
Maşină de spălat rufe îndesit, 5 kg = 1 buc 
Maşină de spălat rufe Domus, 7 kg = 10 buc (garanţie) 
Maşină de spălat rufe Electrolux, 6 Kg = 1 buc 
Uscătoare rufe Domus, 6 kg = 5 buc (garanţie) 
Uscătoare rufe Whirlpool, 9 kg = 5 buc 
Uscător rufe Electrolux, 5 kg = 1 buc.
Maşină spălat rufe 33 kg = 3 buc 
Maşină spălat rufe 55 kg =1 buc 
Uscătoare 25 kg = 2 buc 
Uscătoare 55 kg = 1 buc 
Calandre LK3-2 = 2 buc


