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Vizat,
Director comercial,
Dilirici Simona

CAIET DE SARCINI
Espressor automat

1.GENERALITATI
Denumerea autorităţii contractante: Regia Autonoma – Administraţia Patrimoniului Protocolului
de Stat – Sucursala pentru Reprezentare si Protocol Sinaia.
Secţiunea II conţine informaţii privind regulile de bază care trebuie respectate de potenţialii
ofertanţi pentru elaborarea propunerii tehnice în concordanţă cu necesităţile autorităţii contractante.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Cerinţele impuse sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care
se abate de la prevederile Caietului de sarcini nu va fi luată în considerare. Ofertarea de produse cu
caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerinţele
caietului de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.
2.OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE
Prezentul caiet de sarcini are ca obiect achiziţionarea de espressor automat pentru dotarea
bucatariilor din cadrul vilelor din Predeal ( Vila Postavarul si Vila Carpati) Cod CPV: 39711310-5
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3.ESTIMARE CANTITATIVA ACORD – CADRU SI CONTRACTE SUBSECVENTE :
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4.CARACTERISTICI TEHNICE SI DE CALITATE

Nr.crt.

Denumire produs

U.M.

Cantitate

Caracteristici tehnice
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1

2

Espressor automat

Espressor automat

buc

buc

1

1

Caracteristici generale
*putere 1500W
*automat
*capacitate rezervor 1,8l,
*capacitate cesti 2 buc
*capacitate cafea 2x135g
*Presiune 15 bar
*alimentare cafea boabe
*display LCD
*functii : rasnita, dispozitiv spumare, autocuratare
*sistem decalcifiere
*sistem de stetare cafea
*sistem grad de macinare
*oprire automata, detectare automata a cantitatii de
apa, reglarea electrica a cantitatii de apa 30ml220ml
*tehnologie touch&slide
*memorarea setarilor pentru diverse specialitati de
cafea
*lungime cablu de alimentare 0,9m
*culoare negru
*rezervor detasabil
*tava detasabila
** Garantie 24 luni
* Sa includa kit-ul de instalare
* Sa aibe asigurata garantia si service-ul.
*Transportul sa fie inclus
* Produsul sa fie nou, sa nu fie zgariat sau resigilat
*putere 1400W
*automat
*capacitate rezervor 1,8l,
*capacitate cesti 2 buc
*capacitate compartiment cafea 250g
Presiune 19 bar
*alimentare cafea boabe si cafea macinata
*display Oled
*plita mentinere la cald
*tip bautura espressor, cafea lunga, aa fierbinte,
cappucino, cafea cu lapte, lapte cald, spuma
*functii:autocuratare, decalcifiere, reglarea
concentratiei de cafea, iluminare ceasca,
*siste apa fierbere
*sistem anticalcar
*sistem decalcifiere
*setare temperatura
*setare cantitate de cafea (3trepte)
*setare grad de macinare in 5 niveluri
*specificatii tehinice (Lxlxh) 450x302x370
*greutate 16,22
*culoare portocaliu/alb/rosu
*rezervor detasabil
Intocmit,
Sef complex
Alina Cercelaru

*tava detasabila
*material rasnita din ceramica
* Garantie 24 luni
* Sa includa kit-ul de instalare
* Sa aibe asigurata garantia si service-ul.
*Transportul sa fie inclus
* Produsul sa fie nou, sa nu fie zgariat sau resigilat
.
5.CONDITII DE CALITATE
Produselel care face obiectul achizitiei trebuie sa corespunda din punct de vedere calitativ,
conform standardelor in vigoare si sa indeplineasca caracteristicile prezentate .
6.LIVRAREA PRODUSELOR ŞI DOCUMENTELE CARE LE ÎNSOŢESC
Livrarea produselor se face la locul indicat de beneficiar, respectiv sediul S.R.P. Sinaia din loc.
Sinaia, str. Toporasilor, nr.1A, jud. Prahova .
Produsele vor fi însoţite de toată documentaţia necesară unei bune utilizari (carte tehnica,
manual de utilizare, date privind siguranta in utilizare, date privind conditii de pastrare, etc.
traduse in limba romana), precum şi de certificat de calitate, certificat de conformitate, conform
specificatiilor producatorului.
Furnizorul are obligatia de a asigura garantia pentru eventualele defectiuni aparute la produsele
ce fac obiectul achizitiei, inlocuind produsele defecte.
Furnizorul are obligaţia de a livra cantitatea exactă de produs înscrisă în comanda transmisă de
către autoritatea contractantă (beneficiar), în termenul de livrare, care nu poate fi mai mare de
5 zile, termen ce incepe de la data primirii de catre furnizor a unei comenzi.
Furnizorul are obligatia de a suporta contravaloarea transportului produsului comandat pana la
destinatia finala.
Modalitati si termene de plata: virament cu OP la 30 zile de la emiterea facturii de catre
furnizor.
Produsele livrate vor fi insotite (obligatoriu) de certificat de garantie (24 luni) si service
post-garantie minim 5 ani.
7.INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PRODUS
Furnizorul va anexa la documentele ce insotesc produsele, instructiunile de utilizare ale acestuia in
limba romana.
Instructiunile vor cuprinde toate datele necesare unei bune utilizari a produsului respectiv.
Acestea se vor referi obligatoriu la modul de exploatare, folosinta sau utilizare, precum si la
conditiile de depozitare, pastrare, etc .

Director tehnic,
Costin Zaharia
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