
CAIET DE SARCINI 

Nr. 424/01.04.2019 
1» introducere 
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. 
2. Contextul realizării acestei achiziţii de produse 
2.1 Informaţii despre entitatea contractantă 
Denumire entitate contractantă. 

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.. str. Alexandru loan Cuza nr, 5. Târgu Jiu. 
judeţul Gorj, România, tel Fax: 0253 227 280. 

Beneficiar 
Sucursala Electroccnlrale Tureeni. cu sediul în localitatea TurcenL Str. Uzinei nr. K Jud. 

Gog. tel: 0372.532.138. fax: 025.iri5.015. 
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.are ca principal obiect de activitate 

producerea de energie elelctrica si termica. De asemenea deslasoara ca activitate suport repararea 
si mentenanta a utilajelor energetice ce sunt in fluxul tehnologic de la materiilor prime cărbune 
si apa ce isi aduc aportul la produsul finit energie electrica si termica. 

Orice defecţiune apa ruta la un agregat energetic pe fluxul tehnologic de la materia pţima Ia 
produsul finit conduce la micşorarea siguranţei in funcţionare sau la redureri de sarcina 
energetica pe perioada indisponibil izarii agregatului pentru efectuarea reparaţiei sau mentenanteL 

Asccnsoarclc de materiale si marfa asigura deplasarea personalului cat si materialelor in 
perioada de funcţionare a grupurilor cat si in timpul opririlor, contribuind la micşorarea timpilor 
de interventie. 
22 Informaţii despre contextul eare a determinat achiziţionarea produselor 

Produsele solicitate „Piese pentru ascensor bloc energetic nr 4"sunt destinate pentru 
înlocuirea pieselor uzate la ascensorul de persoane si materiale Sn= 2000kg. 10 statii ce 
echipeaza bloc energetic nr. 4 din SJE. Tureeni. Ascensorul se afla oprit din funcţionare din lipsa 
acestor piese defecte. 
2.3 Informaţii despre beneficiile anticipate de către entitatea contractantă 

Prin înlocuirea pieselor uzate se urmăreşte punerea in funcţiune a ascensorului pentru a 
putea intervenii in timp optim la exploatarea, intretinerea si mentenanta blocului energetic m\ 4. 
2A Alte iniţiative/proiecte/programe asociate cu această achiziţie de produse, dacă este 
mml 

Piesele solicitate vor echipa ascensor de marfa şi persoane 2000 kg / 10 staţii, aferent 
blocului energetic nr. 4. aliat montat pe spate cazan 4, ele ia cota la cota ,,90" ce are 
urmatoarele caracteristici tehnice: 

Producătorul ascensorului MACPUARSA SPANIA 
Firma care a instalat ascensorul este SC IFMA SA. 1 

Data punerii în funcţiune a ascensorului este: 12.08.2010 ! * 
Ultimul service efectuat asupra ascensorului este prestat de către firma SC ÎFMA SJ\. 

Ascensorul se află amplasat în sala cazanelor, K4 , a fost pus în funcţiune în anul 201% este 
echipat cu variator de frecvenţă. 

Caracteristici tehnice principale; 
-număr fabricaţie: I09AM0900113/2009: 
-denumirea instalaţiei: ascensor de marfă şi persoane : 
-sarcina nominală: 2000kg; 26 persoane; ' 
-număr staţii: 10(zece); ' 
-lipul instalaţiei: ascensor de marfa şi persoane tip electric, cu insotitor , 
-condiţii asigurate de instalaţie: asigură transportul pe verticală al materialelor şi 

persoanelor; !• 
-propulsie: tracţiune electrică; J 
-nr cabluri: 6; 1 
-diametrul cablului: 12mm; 
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-viteza nominala; 0.5m/s: 
-nr accese: 10: 
-cursa: 81.44m: 
-camera troliului: deasupra; 
-tensiunea de alimentare: 3S0V: 
-put: închis; 
-material puţ: profile din oţel şi tabla ondulata; 
-uşile cabinei: manuala: 
-uşile de palier: manuala uşă batanta 2 panouri: 
-comanda: din cabină cu insotitor; 
-precauţii împotriva căderilor libere: paracăzător. 

Piesele componente si subansamblele de acelaşi tip trebuie sa fie interschimbabile. 

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. prin sucursalele sale isi desfasoara 
activitatea ca principal furnizor de energie elelctrica si termica. j 
2.6 Factori interesaţi şi rolul acestora j 
Nu este cazul | 

Piesete vor fi realizate cu tehnologii proprii de execuţie. 

In cadrul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - la nivelul sucursalelor nu exista 
piese de rezerva similare cu cele defecte la liftul dc matcrilalc si persoane de la blocul energetic 
nr. 4 de la Sucursala Electrocentrale Turceni. 
3.2 Obiectivul general Ia care contribuie furnizarea produselor 

Ascensoarele de materiale si marfa asigura deplasarea personalului cat si materialelor in 
perioada de funcţionare a grupurilor cat si in timpul opririlor, contribuind la micşorarea timpilor 
de interventie si reducerea timpului de scoatere a blocului energetic din disponibilizarea la 
sistemul energetic naţional. 
3.3 Obiective specifice Ia care contribuie furnizarea produselor 

Aprovizionarea cat mai rapida a pieselor uzate duce la punerea in funcţie a ascensorul x 

blocului energetic n rA 
Obiectivele nu sunt SMART. conform procedurii de sistem PS-03 

Contractantul actioneaza in interesul entitatii contractante prin furnizare de produse ce 
vor respecta cerinţele de cailitate si termenele de garanţie, condiţii minime prin care entitat 
contractanta va beneficii a de un ascensor b ine reparat in timp îndelungat. 
3.4 Produsele solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate 
3.4.1 Produse solicitate 

vor 

3.4.1.1 Denumirea produselor, sunt prezentate in tabelul de mai jos: ! 
Nr. 
Crt. Denumire piesă (reper) ; 1 HM 

4 
Material 

1 
Roata de conducere 
cablu pe contragreutate 

j 

buc l 
- • • -• i•••• 

Cerinţe privind calitatea J 
M 0 M : i » . . a i t ^ ^ fu WtaiiUM ::m^BMâ^MiUii: 'M 

MămâttM^ I 
Ofertantul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate 

în propunerea tehnică. 
Dosarul de calitate 
Ofertantul va asigura identificarea şi trasabilitatea tuturor înregistrărilor privind calitâtea şi va 

întocmi dosarul de calitate al produsului pe faze de execuţie pentru produsele solicitate. 
Calitatea produselor este atestată prin următoarele: 
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a) declaraţia de eonlormitatt: şi garanţie întocmită în conformi laie cu SR IS(| / CEI 
17050:2010 şi pentru produsele (produsul) pentru care nu s~a cerut planul de control al 
calităţii, inspecţii şi încercări/certificai dc calitate şi garanţie : 

Dosarul de calitate al produsului va conţine: toate înregistrările de la punctele a)...; d), aviz 
de acceptare dosar produs, planul de inspecţii şi încercări aprobat de beneficiar, lista de regăsire a 
materialelor utilizate, certificatele dc calitate ale materialelor, toate înregistrările calităţii jconiorm 
planului de inspecţii şi încercări. înregistrări privind autorizări dacă este cazul cererile de (derogare 
şi rapoartele de neconformitate întocmite de reprezentanţii beneficiarului, certificatele de 
calitate/declaraţiile de conformitate şi garanţie/dosare de produs pentru materialele şi 
echipamentele utilizate. 

b) condiţii impuse pentru păstrarea lor, repararea. întreţinerea şi îndeplinirea ro 
funcţional, alte elemente privind manipularea, depozitarea şi conservarea; 
cărţi tehnice, cataloage şi alte documente similare (prospecte, fişe tehnice), 
prezinte caracteristicile şi proprietăţile produselor (produsului), dacă este cazul:! 
instrucţiuni şi documentaţie de utilizare, întreţinere şi reparaţie emise 

c) 

d) 

ului lor 

care sa 

de către 

e) 

• 
• 

• 

producătorul produselor şi aferentă acestora pe care furnizorul trebuie să le respecte 
pentru a nu aduce prejudicii produselor din necunoaşterea lor, informaţii de montaj, 
întreţinere şi exploatare în limba română, dacă este cazul; 
înregistrările de calitate vor ii întocmite conform SR EN 10204:2005. sau echivalent 
Pentru execuţia produselor se vor respecta prevederile: 

Ordonanţei nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiilc de comercializare a 
produselor din domeniile reglementate , 
Standardele de referinţa penrtu realizarea produselor din prezentul caiet de sar:mi: 
Legea 64/2008, republicata privind funcţionarea in condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor supuse controlului ISCIR, 

mărfuri sau de mărfuri cu comanda interioara. 
SR EN 81-80: 2004 - Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensdarelor. 

Ascensoare existente. Partea 80: Reguli pentru îmbunătăţirea securităţii ascensoarcloi 
de,persoane şî a ascensoarelor de materiale şi persoane existente; 
• SR EN 81-21 : 2012 - Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea 

ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 21: Ascensoare noi de persoane şi 
de materiale în clădiri existente; 

• SR EN 81-50: 2015 - Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoaţelor 
Examinari si incercari . Partea 50: Reguli de proiectare, calculi examinari si incercpri ale 

componentelor ascensoarelor. 
Certificarea calităţii materialelor/produselor înglobate se face pe baza certificatului ide 

calitate si garanţie. 

Nu e cazuL 
S J - M 
Nu e cazuL 
3*5.1 Garanţie 

Perioada de garanţie va fi de: 
-12 luni de la punerea in funcţiune. 
de la punerea în funcţiune a instalaţiilor pe care se montează produsele sau 18 lunji de la 

recepţie. 
Pentru neconformităfiie apărute în perioada de garanţie se va proceda astfel: 

- la depistarea neconformităţiL beneficiarul transmite raportul de neconformitate ofertantului; 
ofertantul are obligaţia ca în termen de 48 de ore de la data sesizării să asigure prezenţa unui 

delegat, care împreună cu 
stabilească cauzele: 

reprezentanţii beneficiarului să analizeze neconformitatea şi să 
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titatea 

a data 
cit si 

avizul 
predat 

- delegatul oiertantului. de comun acord cu beneficiarul stabileşte termenul şt modul de tratare a 
neconformitaţii prin; 

a) înlocuirea produselor cu deficienţe calitative în maxim 15 zile de la data stabilirii 
termenului; 

b) de a face modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor tehnice, 
în termen de 10 zile de la data stabilirii termenului. j 

Ofertantul va suporta costurile generate dc încercările efectuate după eliminarea 
neconformităţilor. 
3.5,2 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe dura ta transportului 
Locul de livrare: 

Sucursala Electrocentrale Turcenu cu sediul în localitatea Turceni, Sti\ Uzinei nr. d. Jud 
Gorj, tel: 0372.532.138, fex: 0253335.015. 
Livrarea se va face in termen de 30 zile de la înregistrarea contractului astfel: 

(1)La expedierea produselor, ofertantul are obligaţia de a comunica. în scris, atât Er 
contractantauL cât şi societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea 
produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare, daca este cazul. 

(2) ofertantul va transmite entitatii contractante documentele care însoţesc produsele 
Aviz de însoţire a mărfii / factura fiscala emisa conform art. 319 din Codul Fiscal 
livrării produselor, pe care se vor consemna atit denumirile produselor livrate 
preturile acestora, Denumirile produselor livrate vor fi obligatoriu identice cu denumirile 
din contract, in caz contrar factura va fi respinsa. Pentm produsele livrate pe baza de aviz 
de expediţie, pe factura care sc va emite ulterior avizului dc expediţie sau odata cu 
de expediţie se va specifica obligatoriu si nr avizului de expediţie cu care s-a 
marfa la sediul Sucursalei. 

- Declaraţii de conformitate; 
- Certificate de calitate si garanţie; 
- Buletine de control examinare, proba si verificări; 
- Toata documentaţia tehnica va fi tradusa în limba romana si se va furniza odata cu 

livrarea produselor; 
- Alte documente relevante la cererea entitatii contractante. 

Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se fee 
recepţie. 
Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor de recepţie a produselor, 
Livrările anticipate se vor face numai cu acordul scris al Sucursalei şi doar în condiţii te: 
justificate de operatorul economic. 
Cerinţe privind ambalarea 

Ambalajul este inclus în preţul produselor, iar la solicitarea scrisă, acesta poate fi re 
pe cheltuiala solicitantului. 

Marcarea produselor se va face astfel încât să se permită identificarea tară echivoc â 
acestora. Se vor accepta numai produsele care sunt marcate complet (denumirea ofertantul 
a producătorului), denumire produs, numărul de contract, anul fabricaţiei, clasa de depozite re.' 
greutatea). 
C l e r m ^ 

Transportul este asigurat de ofertant. 
Produsele vor fi aşezate pe paleţL stative, cadre, să fie fixate în chingi etc. pentru a 

permite transportul, incarcarea / descărcarea în condiţii de siguranţa si securitate pentru a n 
produce accidente. 

Ofertantul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva 
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare. în funcţie de 
termenul comercial de livrare convenit. 

Nu este cazul 

e după 

memic 

turnat 

ui sau 
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3*53 Operaţiuni cu titlu accesoriu 
Nu este cazul. 
3J .4 : ; Meitu l in eiire este ciiiimf.pr^iuiml 
Nu este cazul 
3,5.5 Constrângeri privind locaţia tinde se va efectua livrarea/instalarea 
Nu este cazul, 
3,6 Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor 
3.6* b Obligaţiile principale ale ofertantului 
L~ Ofertantul se obligă să furnizeze produsele, conform termenului de livrare din contract. 

Ofertantul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică si a caietului de sarcini(inelusiv clarificările din perioada de evaluare ): 
produsele care urmeaza a fi livrate in cadrul prezentului contract vor fi obligatoriu fabricate de 
către producătorul mentionat in anexa prezentului contract. 

Ofertantul se obligă să despăgubească Entitatea contractanta împotriva oricăror: 
i)reclamaţii şi aeţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi 
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei fn care 
o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
4.- In raporturile cu Entitatea contractanta, furnizorul are calitatea de persoana juridica init|atoare 
a circuitului de compensare (cand este cazul), 
5.-Ofertantul se obligă să transmita Planul de control ai calitatiL inspcctii si încercări spre 
verificare si aprobare achizitorului, in termen de 10 zile de la semnarea contractului^ cqnform 
cerinţe din caietele de sarcini. 
3.6.2, Obligaţiile principale ale entitatii contractante: 
1,- Entitatea contractanta se obligă sa achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit în prezentul contract. 
2.- Entitatea contractanta se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit de la Ijvrarea 
acestora, 
3»- Entitatea contractanta se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul 
mentionat in contract. 
4, Documentaţii ce trebuie furnizate entităţii contractante în legătură ca produsul 
Dosarului de calitate al produsului din care sa rezulte detaliile solicitate la „Cerinţe privinjc 
calitatea". 
5, Recepţia produselor 
Recepţia produselor se face cantitativ şi calitativ la sediul Depozite al Sucursalelor 
Electrocentrale Rovinari, Tureeni si Craiovalî de către comisia de recepţie a fiecărei sucursale, 
indiferent dacă un reprezentant al beneficiarului a inspectat, verificat sau testat pe flux, in maxim 
5 zile lucratoare de la livrare. 

Recepţia produselor se face cantitativ şi calitativ pentru a stabili conformitatea proquselor 
livrate cu cerinţele specificate in prezentul caiet de sarcini prin următoarele acţiuni: 

Se verifică identitatea (marcajul) şi integritatea produselor; 
=> Se verifică cantitativ produsele prin cântărire, numărare, măsurare, calcul tehnicb 
=> Se verifică dacă documentele însoţitoare confirmă respectarea tuturor caracteristicilor 

tehnice indicate; 
=> Se verifică com pletitudinea documentelor şi a Dosarului de calitate ; 
=> Se verifică existenţa documentelor privind modul de depozitare, manipulare şi 

conservare emise de producător; 
Recepţia produselor se va face în baza avizului de însoţire a mărfii care va conjjme 
toate elementele necesare recepţiei. în urma semnării Procesului Verbal de Recepţie 
furnizorul va fi informat că a fost făcută recepţia şi poate emite factură ce va fi Repusă 
la Registratura beneficiarului în vederea acceptării la plată. 

=> Pentru cantităţile de produse cu defecţiuni ascunse sau care prezintă neconformităţi 
calitative şi cantitative, reclamarea de către beneficiar va fi făcută în termen de trei 
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zile dc ta data constatării neconlurmităţilor. Delegatul furnizorului se va prezenţa 
pentru constatarea deficienţelor în termen dc două zile de la primirea comunicării. 
Furnizorul are urmatoarele obligaţii: 1 
Să stabilească, la depistarea unei neeontbrmitâţi de către beneficiar, pe parcurşi! 
derulării contractului, la recepţie în termen dc 4N dc ore. soluţia pentru remechde 
termenul pentru aplicarea acesteia. 
Să suporte costurile generate de încercările efectuate după eliminarea 
neeonforirutălilor. 

către 6. Modalităţi si condiţii de plata 
Plăţile produselor livrate se face in lei in baza facturilor emise de contractor si acceptate dfe 
achizitor. 
Obligaţiile contractorului: 
- sa~emita factura numai dupa rcceptia produselor livrate; j 
- va întocmi factura in conformitate cu prevederile privind documentele financiar contabile, ale 

legilor in vigoare. J 

1. Cadru l legal care guvernează relaţia dintre entitatea contractantă şi Contractant 
Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

8. Managementul/Gestionarea Contractului şi activităţi de raportare în cadrul 
Contractului, dacă este cazul 
Contractul va fi interpretat conform legilor din-Român ia. I 
Părţile contractante au obligaţia de a numi si de a-si comunica reciproc, in cel mai scurt timp de 
la semnarea contractului, numele persoanelor specializate/responsabililor de contract.pentrii a 
facilita buna derulare si rezolvare, in timp ut i l a tuturor problemelor impuse in derularea 
contractului. 
în conformitate cu art. 161 al. 1 lit. (a) din HG 394/2016 cu modificările si completările _ 
ulterioare, derulatorul contractului are obligaţia ca in termen de 14 zile de la data finalizări: 
livrării produselor care fac obiectul respectivului contract sectorial/contract subsecvent şi, 
suplimentar. In termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanţie tehnică a produselor în 
cauză, să întocmească în doua (2) exemplare un document constatator care să conţină mlopnaţn 
referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi la eventualele 
prejudicii. Un exemplar îl veti transmite către contractant si celalalt exemplar in original- vja ti 
transmis către Serviciul Achiziţii Produse Echipamente Tehnice pentru Activitatea Energetica. 

Funcţia ^^Ipiil^liiţ:1-.; 
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