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I. INFORMAŢII GENERALE 
I.1. Denumire si adresă beneficiar 

Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei nr. 1, Turceni, judeţul Gorj, Romania, nr. 
tel: 0253335017, fax: 0253335015. 

II. OBIECT ACHIZIŢIE 
11.1. Denumire 

Contor apa potabila Dnl50 cu montaj inclus si punere in funcţiune. 
11.2. Cantitate 

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

Contorul de apa potabila este neCesar pentru inregistrarea consumului de apa potabila din 
centrala si implicit (prin diferenţa citirilor contorului din statia de deferizare si contorului 
din statia pompe distributie) determina stabilirea - consumului de apa potabila aferent 
instalatiei statiei de deferizare, cantitate ce este supusa facturarii de către SGA Gorj. Acest 
contor va fi montat pe colectorul de refulare cu Dn 150 mm din cadrul statiei de pompe 
distributie apa potabila - Sucursala Electrocentrale Turceni. 
III.2. Specificaţii tehnice minimale 

- Contor apa potabilă Dnl50; Qp 150 m3 /h ; 16 bar; tip WPD. 
III.2.1. Obiective şi performanţă 

Nu este cazul. 
111.3. Cerinţe privind calitatea 

Ofertantul va asigura personal calificat şi autorizat de execuţie, inclusiv la probele 
de punere în funcţiune şi la intervenţiile făcute în perioada de garanţie. 

Ofertantul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiile executate şi 
pentru procedurile de execuţie utilizate. 

111.4. Cerinţe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul si depozitarea 
111.4.1. Cerinţe privind ambalarea 

Ofertantul are obligaţia de a ambala produsul corespunzător pentru ca acesta să facă faţă, 
fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi 
extreme, la soare şi la precipitaţii care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în 
aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală - Sucursala Electrocentrale 
Turceni. 

Toate materialele de ambalare a produsului, precum şi toate materialele necesare 
protecţiei rămân în proprietatea beneficiarului. 

111.4.2. Cerinţe privind etichetarea si marcarea 
Produsul va fi marcat ( stantate) conform codurilor firmei producătoare si va avea aplicat 

distinct si vizibil marcajul CE. 
111.4.3.Cerinte privind transportul 
Transportul la beneficiar se efectueaza de către ofertant. 
111.4.4. Cerinţe privind depozitarea 
Nu este cazul. 

IV. TERMENE SI DURATĂ 
IV. 1. Livrare 

Produsul va fi livrat la Sucursala Electrocentrale Turceni, cu sediul în localitatea Turceni, 
str. Uzinei, nr. 1, judeţul Gorj, România, telefon: 0253335017, Fax: 0253335015. 
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La livrare, produsul va fi insotit de urmatoarele documente: 
certificat de calitate; certificate de garanţie; 

- declaraţie de conformitate; 
buletin de verificare metrological; 

- aviz de însoţire a mărfii, care va cuprinde denumirea produsului, unitatea de masura si 
cantitatea; 

- factura fiscală cu denumirea corecta a produsului (se va respecta denumirea din contract; 
nu se admit prescurtări). 

Termen de livrare: - 15 zile de la data înregistrării contractului. 
IV.2. Durată 

15 de zile de la data înregistrării contractului. 
V. GARANŢII 

Perioada de garanţie incepe cel mai devreme de la data trecerii produsului in proprietatea 
beneficiarului din data incheierii si semnării notei de intrare-receptie de către comisia de recepţie 
a acestuia si care este de cel puţin 24 luni. 

Pentru defecţiunile apărute la produsul aflat în perioada de garanţie beneficiarul va 
întocmi rapoarte de neconformitate (RNC) pe care le va trimite ofertantului. Ofertantul se va 
prezenta pentru constatarea deficienţelor în termen de două zile de la primirea notificării. 

Termenul de remediere a neconformităţilor in perioada de garanţie este de maxim 7 zile 
de la notificare. 

In perioada de garanţie, ofertantul răspunde de remedierea defecţiunilor si pentru viciile 
ascunse pe toata durata de exploatare, pe cheltuiala sa. 

Eventualele defecţiuni aparute in perioada de garanţie vor fi aduse la cunostinta 
ofertantului imediat de la constatare, iar acesta se obliga sa inlocuiasca produsul defect aflat in 
termen de garanţie in maxim 10 zile de la notificare. 

în perioada de garanţie se vor asigura - gratuit - service si produse de schimb. 
Produsul care in perioada de garanţie îl înlocuieşte pe cel necorespunzator, beneficiaza de 

o noua perioada de garanţie care incepe de la data înlocuirii produsului. 

VI. CERINŢE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ŞI 
FINANCIARE 

VI. 1.Cerinţe privind prezentarea propunerii tehnice 
Propunerea tehnica va fi intocmita in limba romana. 
Propunerea tehnica se va intocmi urmând structura de continut si cerinţele din prezentul 

caiet de sarcini, astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerinţele prevăzute in acesta. 
Cerinţele tehnice impuse sunt considerate minimale, in acest sens, orice ofertă prezentată, 

care se abate de la prevederile caietului de sarcini, nu va fi luată în considerare, dar numai în 
măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor 
minimale din caietul de sarcini. 

VI.2.Cerinte privind prezentarea propunerii financiare 
Propunerea financiara va fi intocmita in limba romana. 
Moneda de referinţa este „ leul". 
In preţul unitar vor fi incluse toate cheltuielile aferente. 

VII. RECEPŢIE, INSPECŢII, TESTE 
VII.l. Recepţii 

Produsul va fi receptionat la Sucursala Electrocentrale Turceni, cu sediul in Turceni, 
strada Uzinei nr. 1, Judeţul Gorj, Romania - Secţia Chimic, Hidro si Alimentare cu Apa. 
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Recepţia cantitativa si calitativa a produsului se va efectua de către comisia de recepţie, la 
sediul beneficiarului, in urma prezentării de către ofertant a documentelor precizate la 
subcapitolul IV. 1. 

Recepţia se face în 3 zile lucratoare de la livrarea produsului. 
Pentru neconformitatile aparute la recepţie se va proceda astfel: 
la constatarea neconformitatii, beneficiarul transmite raportul de neconformitate 
furnizorului in termen de maxim 2 zile. 
Furnizorul, de comun acord cu beneficiarul, stabileste termenul si modul de tratare al 

neconformitatii prin: 
inlocuirea produsului cu deficiente calitative, in termen de maxim 10 zile de la livrare; 
executarea modificărilor necesare pentru ca produsul sa corespunda specificaţiilor 
tehnice, in maxim 7 zile de la notificare. 
Furnizorul va realiza împreună cu beneficiarul probele de funcţionare ale contorului in 

vederea recepţiei de punere în funcţiune. 
VII.2. Inspecţii 

Nu este cazul. 
VII.3. Teste 

Nu este cazul. 

VIII. DISPOZIŢII FINALE 
Furnizorul isi asuma responsabilitatea respectării cu strictete a legislaţiei in vigoare 

privind protectia mediului, a securitatii si sanatatii in munca, privind apararea împotriva 
incendiilor. 

IX. ANEXE 
Nu este cazul. 
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