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I. INFORMAŢII GENERALE 
I.1. DENUMIRE ENTITATE CONTRACTANTA 

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

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI 

II.1. Denumire 
Lot 1: 

Azot tehnic 4.6 (puritate 99,996%). 
Lot 2 : 

Azot extrapur 5.0 (puritate 99,999%). 
Lot 3 : 

Dioxid de carbon industrial CO 2 . 

II.2. Cantitate 
Azot tehnic = 144 Nmc ( 15 butelii). 
Azot extrapur 5.0 (puritate 99,999%) = 9,6 Nmc . 
Dioxid de carbon industrial CO 2

 = 375 kg (10 butelii). 

III. CERINŢE PRIVIND PRODUSUL SOLICITAT 
III.l. Caracteristici ale locului unde va fi folosit produsul solicitat 

Nu este cazul. 
III.2. Specificaţii tehnice minimale 
Caracteristici tehnice ale produsului azot tehnic 4.6 (puritate 99,996%) : 
Carateristici fizice si chimice: 
-Masa molara 28; 
- Punct de topire: -210 °C; 
- Punct de fierbere: -196°C ; 
- Temperatura critica: -147°C ; 
- Densitate relative, in stare gazoasa (aer=l): 0,97; 
- Densitate relative, lichid (apa=T): neaplicabil; 
-Presiunea vaporilor la 20 °C: neaplicabil; 
- Solubilitatea in apa (mg/l): 20 ; 
- Aspect fizic: gaz incolor; 
- Miros : indoor; 
Caracteristici tehnice ale produsului azot extrapur 5.0 (puritate 99,999%) 
Carateristici fizice si chimice: 
- Masa molara 28; 

- Punct de topire: -210 °C; 
- Punct de fierbere: -196°C; 
- Temperatura critica: -147°C ; 
- Densitate relative, in stare gazoasa (aer=l): 0,97; 
- Densitate relative, lichid (apa=l): neaplicabil; 
-Presiunea vaporilor la 20 °C: neaplicabil; 
- Solubilitatea in apa (mg/l): 20 ; 
- Aspect fizic: gaz incolor; 
- Miros : indoor; 

Caracteristici tehnice ale produsului dioxidului de carbon industrial CO 2: 
Carateristici fizice si chimice: 
- Aspect fizic : gaz incolor; 
- Miros : mirosul nu atrage atentia; 
- Masa molara: 44,01 g/mol; 
- Starea la 20°C: gaz lichefiat; 
- Punct de fierbere: -78,5°C 
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- Punct de topire: 
- Temperatura critica: 
- Presiune de gaz la 20°C: 
- Densitate relative, in stare gazoasa (aer=l): 
- Solubilitatea in apa (mg/l): 

-56,6°C ; 
31,1°C ; 
57,3 bar; 

1,53; 
2000 mg/l . 

II 1.2.1. Obiective şi performanţă 
Nu este cazul 

II 1.3. Cerinţe privind calitatea 
Ofertantul va trebui să aibă implementat un sistem de asigurare a calităţii conform standardelor de calitate 

in vigoare 

II 1.4. Cerinţe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul si depozitarea 
Produsele solicitate se livrează în butelii speciale cu capacitatea de 50 litri/9,6 Nmc si presiunea de 200 bari 

pentru azotul tehnic 4.6, iar pentru azot extrapur si dioxid de carbon butelii speciale pe care se aplică semnul 
avertizor pentru produse chimice. 

III.4.1 Cerinţe privind etichetarea şi marcarea 
Marcarea se face prin etichetare în mod vizibil cu următoarele specificaţii: 
denumirea întreprinderii producătoare; 
denumirea şi tipul produsului de sinteză; 
masa brută; 
numărul lotului; 
standardul de calitate; 
viza compartimentului de calitate; 
semnul avertizor pentru produse chimice; 
documente doveditoare pentru verificarea ISCIR a buteliilor. 
Verificarea , intretinerea si autorizarea buteliilor va intra in sarcina ofertantului. 

III.4.2. Cerinţe privind ambalarea 
Ambalarea produselor intra in sarcina ofertantului. Toate materialele de ambalare a produselor , precum si 
toate materialele necesare protectiei coletelor raman in proprietatea beneficiarului. 

III.4.4. Cerinţe privind transportul 
Transportul buteliilor se face cu mijloace autorizate ale ofertantului conform normelor in vigoare, franco -
depozit beneficiar. 

II 1.4.5. Cerinţe privind depozitarea 
Nu este cazul 

- IV. TERMENE DE LIVRARE SI DURATĂ 

IV. TERMENE DE LIVRARE SI DURATĂ 
IV. 1. Livrare 

12 luni de la înregistrarea contractului 
Livrarea se va face eşalonat in buteliile furnizorului, la cererea beneficiarului. 
Predarea - primirea buteliilorse va face printr-un proces -verbal de predare - primire in care se va 

consemna codul de bare de pe fiecare butelie. 
Produsele vor fi livrate la sediul SE Turceni - secţia Chimic, Hidro si Alimentare cu Apa. 

IV.2. Durată 
12 luni de la înregistrarea contractului 

V. GARANŢII 
Perioada de garanţie începe 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 12 
luni. 

Ofertantul garantează livrarea cantităţilor la termenele prevăzute în contract pentru a nu crea discontinuităţi în 
procesul de producţie al beneficiarului. 



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

Termenul de remediere a neconformităţilor este de maxim 15 zile de la data procesului verbal de constatare 
încheiat între părţile contractante. 

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 produsele in cel mai scurt timp de la notificare, 

în perioada de garanţie se vor asigura - gratuit - service si produse de schimb. 

VI. CERINŢE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ŞI FINANCIARE 
Propunerea tehnică se va întocmi urmând structura de conţinut şi cerinţele din prezentul caiet de sarcini. 
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. 

V I L RECEPŢIE 
Recepţia se face în 5 zile de la livrarea produsului. 

1. Deficienţele constatate la recepţie, se vor remedia în 72 ore de la comunicare. 
2. La recepţia aparatului, furnizorul va prezenta: 

aviz de însoţire a mărfii/factură fiscală; 
specificaţia tehnică a produsului; 
raportul de încercare a mărfii (proba de lot); 
certificat de calitate si garanţie; 
declaraţie de conformitate ; 
buletin de analize emis de producător sau de un laborator acreditat RENAR; 
Recepţia se va efectua la Secţie Chimic, Hidro si Alimentare cu Apa - SE Turceni. 

VIII. DISPOZIŢII FINALE 
Nu este cazul. 

IX . ANEXE 
Nu este cazul. 

Funcţia Prenume, nume Semnătura 
Data 

semnării 

Aprobat Director Tehnic Viorel Filip * 
Vizat Inginer Sef Producţie Gheorghe Popa 

/ M . 

Vizat 
Inginer Serviciu Sisteme de 
Management 

Victoria Cercelaru M - o / w ) 

Verificat 
Sef Secţie Chimic, Hidro si 
Alimentare cu Apa 

Floarea Cruceru 

Elaborat 
Inginer Secţia Chimic, Hidro si 
Alimentare cu Apa 

Domnica lorga 
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Zimbra https://mailxeoltenia.ro:7777/^ 

Zimbra liviu.lazar@ceoltenia.ro 

REF. AZOT TEHNIC, AZOT EXTRAPUR SI DIOXID DE CARBON 

De la : Bogdan Vacon <bogdan.vacon@ceoltenia.ro> 

Subiect: REF. AZOT TEHNIC, AZOT EXTRAPUR SI DIOXID DE CARBON 

L, 08 Apr, 2019 11:18 

#1 fişier ataşat 

Către : Liviu Lazar <liviu.lazar@ceoltenia.ro>, Domnica lorga <domnica.iorga@ceoltenia.ro> 

Cc : Grigorie Dadalau <grigorie.dadalau@ceoltenia.ro>, Iulian Boghiu 
<iulian.boghiu@ceoltenia.ro>, Ion Stoica <ion.stoica@ceoltenia.ro> 

Buna ziua! 

Aferent solicitării dvs. prin RNO 6651/04.04.19, va transmit alaturat extras pentru PD 15431, in 
vederea desfasurarii procedurii de achiziţie directa, in competenta de atribuire SE Turceni, cu 
respectarea procedurilor SMC privind derularea procesului de achiziţie si de inregistrare a 
contractelor si a comenzilor. 

Documentele originale vor fi predate la registratura pentru a va fi transmise. 

O zi minunata! 

Bogdan VACON 

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. 
Direcţia Servicii Suport 
Serviciul Sinteze, Elaborare Programe 
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Eneraia minţ» reprezintă esenţa vieţii 
(Aristotel) 
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ANEXA nr. 2 

ANEXA 

Nr 

crt 

Denumire produs U.M. Cant 

Pret unitar 
(lei) Valoare Stoc la 

27.03.2019 

1 
AZOT TEHNIC 4.6( puritate 
99,996%) cod produs 02001001012 Islmc 144 

20,00 2880,00 0,00 

2 
AZOT EXTRAPUR 5.0 (puritate 
99,999%Cod produs 07024001085 Nmc 9,6 

11,10 586,56 0,00 

3 Dioxid de carbon industria! Cod 
produs 07024£X)1037 m 375 

«,80 2550$® 0,00 

4 
Chirie butelii gaze tehnice 

Zi 
calendaristi 

h 

1,00 
lei/butelie/zi 

2790,00 

5 Transport butelii 2 
250,00 

iei/livrare 
500,00 • 

TOTAL valoare (lei) 9306,56 

Sef Secţie Chimic, Hidro si Alimentare cu Apa, Întocmit, 
Ing. Cruceai Floarea Itig. lorga Domnica 

k 
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