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NR. 

I. INFORMAŢII GENERALE 
LI. Denumire si adresă beneficiar 

Sucursala Electroceiitrale Turceni, cu sediul în localitatea Turceni, Str. Uzinei nr. 1, Jud. Gorj, 
tel: 0372.532.138, fax: 0253.335.015. 

II.OBIECT ACHIZIŢIE 
II. 1. Denumire 

Cablu din otel pentru agrafari 
II.2. Cantitate 

500 metri, 

III. CERINŢE PRIVIND PRODUSUL SOLICITAT 
III. 1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă produsul solicitat 

Produsul ce face obiectul achiziţiei, se folose te în activitatea de mentenanţă a maşinilor de 
preluat şi depus cărbune tip T2052, T2846, respectiv TG5800 şi la transportoarele cu bandă la Sucursala 
Electrocentrale Turceni. 
111.2. Specificaţii tehnice minimale 
Caracteristici tehnice: 
cablu din otel 6,l-6xl9zn IWRCz/S 
- diametru 6,1 mm; 
- utilizate la dispozitivele de agrafat necesar pentru agrafarea benzilor de cauciuc 
- rezistenta 1960N/mm2; 
- zincat, neuns; 
- construc : ie 6x19+ zn IWRCz/S; 
- sarcina minima de rupere 48.8kN. 
III.2.1. Obiective şi performanţă 

Nu este cazul. 
111.3. Cerinţe privind calitatea 

Standarde: 
- SR ISO 10005:2007- Sisteme de Management al Calităţii. Linii directoare pentru planurile 

calităţii, sau echivalent; 
- SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 - Evaluarea conformităţii. Declaraţie de conformitate dată de 

furnizor. Partea 1. Cerinţe generale, sau echivalent; 
- SR EN ISO/CEI 17050-2:2005 - Evaluarea conformităţii. Declaraţie de conformitate dată de 

furnizor. Partea 2. Documentaţie suport, sau echivalent; 
- SR EN 12385-4 + Al:2008 - Cabluri de otel. Partea 4: Cabluri cu toroane pentru aplica: ii 

generale de ridicat, sau echivalent. 
111.4. Cerinţe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul şi depozitarea 
111.4.1. Cerinţe privind ambalarea 

Ambalarea produsului va fi efectuată astfel încât să asigure integritatea acestuia în timpul 
transportului, manipulării şi depozitării. 

Ambalajele nu se returnează. 
111.4.2. Cerinţe privind etichetarea şi marcarea 

Nu este cazul. 
111.4.3. Cerinţe privind transportul 

încărcarea şi transportul, până la locul de depozitare al beneficiarului, vor fi asigurate de către 
ofertant. 

Transportul produsului la beneficiar, inclusiv asigurările intră în sarcina ofertantului. 
Descărcarea şi manipularea produsului până la locul de depozitare al beneficiarului, vor fi 

asigurate de către ofertant. 
111.4.4. Cerinţe privind depozitarea 
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In situaţia în care se impun reguli specifice de depozitare, manipulare şi/sau conservare, 
ofertantul va asigura transmiterea acestora la beneficiar cel mai târziu odată cu livrarea produsului. 

IV. TERMENE ŞI DURATĂ 
IV. 1. Livrare 

Livrarea produsului se va face la sediul Sucursalei Electrocentrale Turceni, strada Uzinei, nr. 1, 
respectiv la magaziile acesteia. 

La livrare, produsul va fi însoţit de următoarele documente: 
- certificat de calitate; 
- declaraţia de conformitate şi garanţie întocmită în concordanţă cu SR ISO/CEI 17050-1:2010; 
- avizul de înso ire a mărfii, care va cuprinde denumirea produsului, unitatea de măsură şi cantitatea. 

Termenul de livrare este de 30 zile de la înregistrarea contractului. 
IV.2. Durată contract 

60 de zile de la înregistrarea contractului. 

V. GARANŢII 
Perioada de garanţie începe din data încheierii şi semnării ,JVotei de recepţie şi constatare de 

diferenţe" (NRCD) de către comisia de recepţie a acestuia. 
Perioada de garanţie va fi de minim 12 de luni de la utilizare sau de minim 18 de luni de la data 

încheierii şi semnării ^Notei de recepţie şi constatare de diferenţe" (NRCD). 
La depistarea unei neconformităţi de către beneficiar în perioada de garanţie, acesta transmite 

raportul de neconformitate ofertantului în termen de 48 ore. 
Ofertantul are obligaţia ca în termen de 48 ore de la data sesizării să asigure prezenţa unui 

delegat, care împreună cu reprezentanţii beneficiarului să analizeze neconformitatea şi să stabilească 
cauzele. 

Termen de înlocuire a produsului defect aflat în termen de garanţie: 5 zile lucrătoare. 

VI. CERINŢE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ŞI FINANCIARE 
VI. 1. Cerinţe privind prezentarea propunerii tehnice 

Oferta va fi prezentată în limba română. 
Propunerea 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. 
Propunerea tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat şi punctual caracteristicile 

tehnice ofertate. 
Aceasta va cuprinde cel puţin următoarele cerinţe considerate minime: 
- specificaţiile tehnice ale ofertantului care să certifice caracteristicile tehnice ale produsului 

ofertat; 
- descrierea punctuală a documentaţiei tehnice care va însoţi produsul; 
- instrucţiuni referitoare la depozitarea produsului până la montajul acestuia şi cerinţe pentru 

beneficiar, dacă este cazul; 
- fisa cu date de siguranţa; 
- garanţia tehnică oferită pentru produsul ofertat; 
- termenul de livrare pentru produsul ofertat; 
- modul de tratare a neconformităţilor în perioada de garanţie. 
Ofertantul trebuie să facă dovada că furnizarea produsului se realizează într-un sistem de 

management al calităţii, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera 
produsului ofertat, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 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. 
VI.2. Cerinţe privind prezentarea propunerii financiare 

Moneda in care ofertantul prezintă propunerea financiara este leul. 
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Cheltuielile aferente cu ambalarea, încărcarea, transportul, descărcarea şi manipularea produsului 
până la locul de depozitare al beneficiarului vor fi incluse în preţul ofertat. 

VII. RECEPŢII, INSPECŢII, TESTE 
VILI. Recepţii 

Recepţia produsului se face cantitativ şi calitativ la sediul Sucursalei Electrocentrale Turceni, cu 
sediul în localitatea Turceni, Str. Uzinei nr. 1, Jud. Gorj de către comisia de recepţie a acesteia. 

Recepţia produsului se va face de către o comisie stabilită la nivelul fiecărei gestiuni împreună cu 
gestionarul, prin încheierea NRCD (Notei de recepţie şi constatare de diferenţe) în maxim 5 zile de la data 
intrării în magazie a produsului. 

Nu se admite transcrierea certificatelor eliberate de Producător. 
Pentru neconformităţile apărute la recepţie se va proceda astfel: 
- la depistarea neconformităţii, beneficiarul transmite raportul de neconformitate furnizorului în 

termen de 48 ore; 
- furnizorul are obligaţia ca în termen de 48 ore de la data sesizării să asigure prezenţa unui 

delegat, care împreună cu reprezentanţii beneficiarului, să analizeze neconformitatea şi să stabilească 
cauzele; 

- furnizorul, cu beneficiarul, stabileşte termenul şi modul de tratare a neconformităţii prin: 
• înlocuirea produselor in termenul mai sus amintit. 
VII.2. Inspecţii 
Nu este cazul. 

VII.3. Teste 
Nu este cazul. 

VIII. DISPOZIŢII FINALE 
Pe toată perioada derulării contractului, furnizorul va respecta prevederile legislaţiei in vigoare 

privind protecţia mediului şi securitatea muncii şi anume: 
- OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecţia mediului; 
- Legea nr. 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă; 
- Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor. 

IX. ANEXE 
Nu este cazul. 

Funcţia Prenume, nume Semnătura Data semnării 

Vizat Director Tehnic Viorel FILIP 
0 * t i M M 

Verificat Sef Birou Cazane si 
Auxiliare Cazan Gheorghe IRIZA -AWIA t^OlWJ 

Elaborat Inginer Biroul Cazane 
1: Auxiliare Cazan Dumitru RÂDESCU t i oi tot9 

F01 -PAD-TSC-001, revizia 0 Anexa nr. 1 



S Complexul Energetic Oltenia SA 
Sucursala Electrocentrale Turceni Aprobat , 

Director Tehnic 

„Cablu din otel pentru agrafari „ 
pe anul 2019 

S.E.Turceni 

Anexa 1. 
Nr. 
crt. Denumire produs Pret/ml UM Necesar Cod Stoc la 

17.01.2019 Pret total 
Consumate pe 
2018 

1 Cablu din otel pentru agrafari 6,1-6x19zn 
IWRCz/S 10 ml 500,0 14001031060 0 

0 

Sef BirouNCazane si Auxiliare Cazan 
Gheorghesliiza . A 

întocmit, 
ing. F&descu Dumitru 


