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Departament Strategii Dezvoltare 
Serv. R.P.C.I.E.M.R.C. 
Nr. k J i ( ik - b ţ ^ m l 

CAIET DE SARCINI 

I. INFORMAŢII GENERALE 
1.1. Denumire entitate contractantă 

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Târgu Jiu, 
Judeţul Gorj, Departamentul Strategie Dezvoltare - Serviciul R.P.C.I.E.M.R.C. 
1.2. Caracteristici ale locului unde vor fi puse în operă produsele solicitate 

Locul in care se vor monta piesele pentru un sistem de conexiune wireless dintre banda 
de alimentare cărbune si maşina de scos si stivuit cărbune (MSS) este in gospodaria de 
combustibil solid de la SE Turceni. 

Zona climatica: normala N. Clima specifica zonei este de tip temperat continentala. 
Temperatura mediului ambiant la utilizare: - maxima +50"C 

- minima -25°C 
Presiunea atmosferica : 860-1060 mbar (86 - 106 kPa). 
Umiditatea medie relativa : 80% la 20°C. 
Atmosfera neutra, cu praf industrial, lipsita de gaze sau agenţi chimici corozivi. 
Altitudinea : sub 1.000 m. 
Produsele funcţionează în mediu poluat cu praf de cărbune. 
Gradul de poluare : 4, conform CEI 947/1 - 92 

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI 
II. 1. Denumire 

Piese pentru montarea unui sistem de conexiune wireless dintre banda de alimentare 
cărbune si maşina de scos si stivuit cărbune (MSS) 
II.2. Cantitate 

In Anexa 1 la prezentul caiet de sarcini sunt specificate produsele necesare şi cantităţile 
de produse ce vor fi montate. 

III. DESCRIERE PRODUS 
III.l. Specificaţii tehnice minimale 

Produsele pentru montarea unui sistem de conexiune wireless dintre banda de alimentare 
cărbune si maşina de scos si stivuit cărbune (MSS) se vor procura respectând lista de cantitati din 
Anexa 1. 

Caracteristicile tehnice ale produselor achiziţionate sunt conform Fisei tehnice anexate. 
Toate prevederile şi cerinţele prezentului caiet de sarcini vor fi tratate ca fiind m i n i m i 

şi intră în sarcina furnizorului. Se vor respecta toate prevederile normative, şi legislative în 
vigoare, aplicabile pentru produsele livrate. 

In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, 
va fi luata in considerare, dar numai in măsura in care propunerea tehnica presupune asigurarea 
unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini 

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute in caietul de 
sarcini atrăgând descalificarea ofertantului. 

Furnizorul va urmări ca fabricantul produselor sa respecte toate condiţiile specificate in 
documentaţia de execuţie si ramane unic răspunzător de calitatea si fiabilitatea acestora, 
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indiferent daca se executa toate reperele in uzina producătorului sau acesta le procura de la alti 
furnizori. 
III. 2. Cerinţe privind calitatea 

Următoarele standarde (sau echivalente) stau la baza executării si livrării produselor: 
> SR EN 60669-1:2002/Al:2003- întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru 

uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale 
> SR EN 60950-1:2006 - Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. 

Partea 1: Prescripţii generale 
> SR CEI 61000-2-1:1996- Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 2: Mediu 

înconjurător. Secţiunea 1: Descrierea mediului înconjurător. Mediu electromagnetic 
pentru perturbaţii de joasă frecvenţă propagate prin conducţie şi transmisia de 
semnale pe reţelele publice de alimentare 

> SR EN 60715:2002 - Dimensiuni pentru aparataj electric de joasă tensiune. Montare 
standardizată a şinelor pentru suportul mecanic al aparatelor electrice în instalaţii de 
aparataj de joasă tensiune 

> SR EN 60721-2-1:2014- Clasificarea condiţiilor de mediu.Partea 2-1.Condiţii de 
mediu prezente in natura.Temperatura si umiditate; 

Reglementari legale 
> Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garanţiile asociate acestora, 

republicata in M.O. nr. 347/2008; 
> Lege nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicata 2008| 
> PE 009/93 - Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru 

producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice ; 
> Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producătorilor pentru pagubele generate de 

produsele cu defecte, republicata in M.O. nr. 347/2008; 
> Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca; 
> OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului (versiune consolidata 2015); 
> Pentru produsele din domeniile reglementate prin Ordonanţa nr. 20 / 2010, 

furnizorul va asigura la livrarea produselor documentele care atesta conformitatea si 
aplicarea marcajului C.E., conform reglementarilor de mai sus aplicabile 
produsului; 

> Se vor respecta cerinţele tehnice din prezentul caiet de sarcini; 
> Echipamentele vor respecta standardele in vigoare; 
> In cazul in care nu exista reglementari tehnice se vor respecta standardele naţionale 

care adopta standarde europene sau standarde naţionale care adopta standarde 
internaţionale. 

Furnizarea produselor se realizează într-un sistem de management al calităţii, certificat de 
către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate, în 
conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediţia 2008 sau ediţia 2015, sau echivalent. 

In cazul în care ofertantul nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este 
solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-1 obţine în termenele stabilite, din.motive care nu îi 
sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui 
nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat. 

Pentru piesele care le asigură producătorul acesta va prezenta certificate de calitate emise 
de producător. 

Performante funcţionale. 
Disponibilitatea instalaţiei dupa montajul produselor : minim 95%. 
Dosarul de calitate al produsului. 
Furnizorul are obligaţia de: 
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- a întocmi pe parcursul execuţiei toate înregistrările cerute prin documentele aplicabile. 
- a transmite beneficiarului documentele care atestă calitatea şi care vor însoţi produsele 

executate înainte de organizarea recepţiei la sediul beneficiarului, respectiv: 
• dosarul de calitate al produselor va conţine: certificatul de calitate/declaraţie 

de conformitate şi garanţie, aviz de acceptare dosar produs, cărţi tehnice. 
Produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt produse noi. 
Furnizorul va urmări ca fabricantul produselor sa respecte toate condiţiile specificate in 

documentaţia de execuţie si ramane unic răspunzător de calitatea si fiabilitatea acestora, 
indiferent daca se executa toate reperele in uzina poducatorului sau acesta le procura de la alti 
furnizori. 
III.3. Cerinţe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul şi depozitarea 

Ambalarea se va face pe raspunderea si costurile Furnizorului in ambalaje individuale sau 
colective, conform normei tehnice de produs astfel incat sa asigure integritatea produselor. 

Furnizorul, atunci cand nu este producătorul produselor si fara a fi exonerat de obligaţiile 
mentionate anterior, are obligaţia de a livra produsele in ambalajele specifice producătorului. 

Ambalajul colectiv trebuie sa conţină cel puţin urmatoarele date: 
- Marca de fabrica; 
- Simbolul produsului, 
- Stampila organului de control tehnic de calitate; 
- Simbolul de depozitare si transport; 
- Data de fabricaţie; 
- Numărul de contract; 
- Preţul ambalajelor si al materialelor pentru conservare este inclus in preţul 
produselor; 
- Manipularea produselor (incarcare) la producător, intra in sarcina furnizorului, 
contravaloarea acestora fiind inclusa in preţul produselor. 
Furnizorul va notifica achizitorul despre livrare cu minim 24 ore inainte de aceasta. 
Pe fiecare produs, trebuie sa fie imprimat in mod lizibil si durabil urmatoarele date, 

conform normativelor de produs: 
- numele producătorului sau marca comerciala; tipul, seria, anul de fabricaţie; 
- caracteristici tehnice. 
Denumirea si tipul produselor vor fi marcate si inscripţionate astfel incat sa se permită 

identificarea fara echivoc a acestora. 
Produsele trebuie sa aiba pe eticheta semnul CE. 
In cazul in care din motive obiective inscriptionarea/etichetarea nu se poate efectua pe 

produs, ea se realizeaza pe ambalaj. 
Toate notatiile sunt vizibile, inscrisul fiind rezistent la umezeala. 
Transportul se va efectua pe raspunderea si costurile furnizorului, cu mijloace de 

transport acoperite asigurandu-se condiţiile necesare pentru ca produsele sa nu se deterioreze. 
Depozitarea se va face conform indicaţiilor Furnizorului. 

IV. CERINŢE PRIVIND PREZENTAREA OFERTEI TEHNICE 
Oferta tehnică va fi întocmită în limba română. 
Oferta tehnică va fi întocmită urmărind structura de conţinut şi cerinţele din prezentul 

caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în acesta. 
Oferta va fi astfel întocmita incat sa rezulte clar, detaliat si punctual caracteristicile 

tehnice ofertate, comparativ cu cele din caietul de sarcini. 
Aceasta va cuprinde următoarele: 
- caracteristicile tehnice ale produselor solicitate in Caietul de Sarcini; 
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- datele de siguranţa in funcţionare garantate pentru echipamente; 
- lista teste/verificari/incercari; 
- garanţia tehnica ofertata; 
- termenul de livrare al produselor. 
Cerinţele şi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini au caracter minimal obligatoriu. 
Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare. 
Ale condiţii tehnice impuse: 
Oferta tehnica va conţine: cartea tehnica a produsului , desene de gabarit, prospecte, 

graficul / termenul de finalizare al produselor, alte documente similare care sa prezinte 
caracteristicile si proprietăţile produselor, condiţii impuse pentru pastrarea lor, intretinerea si 
indeplinirea rolului lor funcţional, alte elemente privind manipularea, depozitarea si conservarea, 
precum si orice instrucţiuni si documentaţie de utilizare, emisa de producătorul produselor si 
aferenta acestora pe care Furnizorul trebuie sa le respecte pentru a nu aduce prejudicii produselor 
din necunoaşterea lor. Documentele respective trebuie sa menţioneze concordanta cu parametrii 
si caracteristicile mentionate in standardele in vigoare. 

Oferta va fi insotita, obligatoriu de cartea tehnica care va fi tradusa in limba romana . 
Oferta tehnica va conţine informaţii documentate care sa asigure posibilitatea analizei si 

verificării tehnice a condiţiilor ofertate cu cele solicitate prin Caietul de sarcini. 

V. TERMEN DE LIVRARE 
Termenul de livrare este de 5 zile de la semnarea contractului. 

VI. GARANŢIE 
Garanţia va fi de 24 de luni de la data semnării procesului verbal de recepţie a produselor 

in conformitate cu Legea nr. 449/12.11.2003. 
Ofertantul va garanta calitatea produselor livrate, obligandu-se sa asigure pe cheltuiala sa, 

remedierea defecţiunilor, precum si suportarea eventualelor daune. Produsele care se depreciază 
în perioada de garanţie, datorită unor defecte de fabricaţie, vor fi înlocuite de furnizor, pe 
cheltuiala sa, în termen de 5 zile de la data înştiinţării scrise făcute de achizitor beneficiar. 

VIL RECEPŢIE 
Recepţia produselor se face cantitativ si calitativ la sediul SE Turceni, de către 

reprezentanţii beneficiarului, pentru a stabili conformitatea produselor livrate cu cerinţele 
specificate in prezentul caiet de sarcini, prin urmatoarele acţiuni: 

- verificarea existentei si conformităţii documentelor de insotire pentru produsul livrat; 
- se verifica identitatea (marcajul) si integritatea produselor; 
- se verifica completitudinea documentelor si a inregistrarilor de calitate solicitate prin 
contract; 
- se verifica existenta documentelor privind modul de depozitare, manipulare si 
conservare emise de producător. 
Daca vreunul din produsele inspectate nu corespund cerinţelor tehnice (in urma 

verificărilor / inspecţiilor / incercarilor nu se confirma caracteristicile specificate in propunerea 
tehnica), beneficiarul are dreptul sa-1 respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fara a modifica preţul 
contractului: 

• de a inlocui produsele refuzate, sau 
• de a face toate modificările necesare pentru ca produsele sa corespunda cerinţelor 

tehnice. 
Pentru neconformitatile aparute la recepţie se va proceda astfel: 
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- La depistarea neconformitatii, beneficiarul transmite raportul de neconformitate 
Furnizorului; 

- Furnizorul are obligaţia ca in termen de 48 de ore de la data sesizării sa asigure 
prezenta unui delegat, care impreuna cu reprezentanţii beneficiarului sa analizeze 
neconformitatea si sa stabileasca cauzele; 

- Furnizorul, de comun acord cu beneficiarul, stabileste termenul si modul de tratare a 
neconformitatii. 

Daca este cazul, contravaloarea cheltuielilor suplimentare (transport, analize efectuate la 
terţi, etc.) se vor suporta de către furnizor. In cazul neremedierii de către furnizor a defecţiunilor 
/ neconformitatilor in termen de 7 zile calendaristice de la instiintare facuta de beneficiar cu 
privire la respectivele defecţiuni / neconformitati, se aplica prevederile din proiectul de contract. 

Furnizorul produselor va respecta toate condiţiile specificate in documentaţia de execuţie 
si ramane unic răspunzător de calitatea si fiabilitatea acestora, indiferent daca executa toate 
reperele in propria uzina sau le procura de la alti furnizori. 

La livrarea (recepţia) produselor, furnizorul va prezenta obligatoriu: 
- avizul de expediţie sau dispoziţie de livrare; factura fiscala; 
- certificat de calitate si garanţie; 
- declaraţia de conformitate; 
- cartea tehnica a produsului; 
- instrucţiuni de montaj; instrucţiuni de exploatare; 
- condiţii impuse pentru pastrarea lor, repararea, intretinerea si indeplinirea rolului lor 

funcţional, alte elemente privind manipularea, depozitarea si conservarea precum si orice 
instrucţiuni si documentaţie de utilizare, intretinere si reparaţie emise de către producătorul 
produselor si aferenta acestora pe care furnizorul trebuie sa le respecte pentru a nu aduce 
prejudicii produselor din necunoaşterea lor. Documentele respective trebuie sa menţioneze 
concordanta cu parametrii si caracteristicile mentionate in standardele in vigoare. 

VIII. ANEXE 
Anexa 1 - Lista de cantitati piese pentru montarea unui sistem de conexiune wireless dintre 

banda de alimentare cărbune si maşina de scos si stivuit cărbune (MSS). 
Anexa 2 - Fisa tehnica a produselor. 

Funcţia Prenume, nume Semnătura Data 
semnării 

Vizat Director Adj.Direcţie Strategie-
Dezvoltare Sorin ALECU s 

ctj 

Verificat Sef Serv. R.P.C.I.E.M.R.C. Andrei STOIAN OS OS. 
IPIS 

Elaborat Serv. R.P.C.I.E.M.R.C. 
Valentin IONASCU 
Cristian IOVAN 
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Anexa 1 

Lista de cantitati piese pentru montarea unui sistem de conexiune wireless dintre banda de 
alimentare cărbune si maşina de scos si stivuit cărbune (MSS) 

Nr. 
crt. Denumire produs Cantitate UM 

Pret 
unitar 

Iei 
(fara 
TVA) 

Pret 
total 

lei 
(fara 
TVA) 

1 Transmitter comandă wireless cu 4 canale 
ExtaFree RNM-10 (DIN) sau echivalent 

2 buc 

2 Releu wireless 2 canale Exta Free ROM-10 
(DIN) sau echivalent 

4 buc 

3 Cutie etanşă 240x190x125mm (halogen 
free, rezistentă UV) Cod: M5738 sau 
echivalent 

4 buc 

4 ŞINĂ DIN TS-35 3 m 
5 Cablu Coaxial 50 ohmi Tri-Lan 240 [lml 10 m 
6 Antena GSM yagi ATK 10/800-960 MHz 

(10 elemenţi, fară cablu) sau echivalent 
2 buc 

7 RADIATOR CU SEMICONDUCTOR HG-
140-15 W sau echivalent 

2 buc 

8 Mufa SMA/RP tata pentru Tri-Lan 240/H-
155 (6 GHz) Cod: E84150 

6 buc 

9 Mufa SMA/RP mama pentru Tri-Lan 
240/H-155 (6 GHz) Cod: E84155 

6 buc 
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Fise tehnice 

Modul emitator , fara fir, RNM-10 (foto 1), cu urmatoarele caracteristici: 

Producător 

Tip modul 

Montare 

Gradul de protecţie al 
carcasei: 

Serie 

Temperatura de lucru 

Rază 

Frecventă 

Dimensiuni 

Număr canale 

Tensiune nominală 

Informaţii suplimentare 
Masa brută: 
Terminale de intrare (alimentare): 
Terminale de ieşire: 
Consum nominal de energie: 
Semnal optic tensiune alimentare : 
Canal de codare: 
Semnalizarea optică a transmisiei: 
Semnalizare optică a stării de intrare: 
Secţiunea cablurilor de conectare: 
Montarea carcasei: 
Nivel de protecţie: 
Categoria de supratensiune: 
Gradul de poluare: 
Supratensiune: 
Standard de referinţă: 

ASPECT 
Terminale de intrare (alimentare) (L, N) 
Antena 
Semnalizarea optică a tensiunii de intrare 
Semnalizarea optică a transmisiei radio 
Soclul antenei 
Semnalizarea optică a ieşirii (INI, IN2, IN3, IN4) 
Terminale de ieşire (INI, IN2, IN3, IN4) 

ZAMEL 

emitător, fără fir 

DIN 

IP20 

EXTA FREE 

-10...55°C 

350m 

868,32 MHz 

90 x 35 x 66mm 

4 

230V ca 

0.11 kg 
L, N, L \ N' 
INI, IN2, IN3, IN4 
0,35 W 
dioda verde LED 
unidirecţional 
dioda roşie LED 
4 x LED dioda roşie 
până la 2,5 mm2 

sină TH-35 (conform EN 60715) 
II 
II 
2 
1 kV (EN 61000-4-5) 
ET SI EN 300 220-1, ETSI EN 
300 220-2,EN 60950, EN 61000 
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Terminale suplimentare de intrare (alimentare) (L\ N') 
Modul receptor, ROM-10 (foto 2), cu urmatoarele caracteristici: 

Producător ZAMEL 

Tip modul 

Montare 

Funcţii suplimentare 

Tip ieşire 1 

Parametri electrici ieşire 

Masă 

Consum curent 

Serie 

Rază 

Frecventă 

Dimensiuni 

Număr canale 

Tensiune nominală 

receptor 

DIN 

semnalizare stare funcţionare cu 
diode LED 

releu 2 N O / N C 

250 Vca/8A 

87g 

550mW 

EXTA FREE 

300m 

868,32 MHz 

90 x 35 x 66mm 

2 

230V ca 

Informaţii suplimentare 
Masa brută: 
Semnalizare stare funcţionare cu diode LED 
Terminale de intrare (alimentare): 
Semnalizare optică alimentare cu energie: 
Modul de codare: 
Semnalizarea optică a stării releului : 
2 x diodă roşie LED 
Relee de contact parametrii: 

Secţiunea cablurilor de conectare: 
Montarea carcasei: 
Gradul de protecţie al carcasei: 
Nivel de protecţie: 
Categoria de supratensiune: 
Gradul de poluare: 
Valoare max. supratensiune: 
Dimensiuni: 

Greutate: 
Standard de referinţă: 

0.13 kg 

L, N 
dioda verde LED 
unidirecţional 
2 x LED dioda roşie 
12, 11, 14, 24,21,22 
2NO / NC 8A / 250V - ACI 2000 
VA 
până la 2,5 mm2 

sină TH-35 (conform EN 60715) 
IP20 (EN 60529) 
II 
II 
2 
1 kV (EN 61000-4-5) 
carcasă monomodulară (17,5 mm) 
90 x 17,5 x 66 mm 
0,087 kg 
EN 60669, EN 60950, EN 61000 
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SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. 
COD: PAD-TSC-001 

PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ 
ELABORAREA ŞI CIRCUITUL CAIETULUI DE SARCINI 

EDIŢIA: 0 
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REVIZIA: 0 

ASPECT 
Terminale de intrare (alimentare) (L, N) 
Antena 
Semnalizare optică a tensiunii de intrare 
Semnalizare optică a stării releului 1 (canalul 1) 
Semnalizare optică a stării releului 2 (canalul 2) 
Soclul antenei 
Programare butoane (PROG 1, PROG 2) 
Terminale de ieşire relee (12, 11, 14, 24, 21, 22) 

Modul emitator RNM-10 Modul receptor RQM-10 

mam 
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