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I. INFORMAŢII GENERALE
I.1. Denumire şi adresă beneficiar
Sucursala Electrocentrale Turceni, strada Uzinei, nr. 1,localitatea Turceni, judeţul Gorj,
telefon:0253335017 fax:0253335015
II. OBIECT ACHIZIŢIE
II. 1. Denumire
Achiziţie gaze etalon ( He,C>2) îmbuteliate în buteliile furnizorului.
9

II.2. Cantitate
Conform Anexei nr. 1.
1 buc butelie heliu
1 buc butelie oxigen
III. CERINŢE PRIVIND PRODUSUL SOLICITAT
111.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă produsul solicitat
Buteliile de heliu şi oxigen care fac obiectul achiziţiei se folosesc la analizorul elemental tip
Flash EA 1112 care se află în dotarea Laboratorul de Analiză Calitate Cărbune.
111.2. Specificaţii tehnice minimale
- Produs Heliu:
- Presiunea de lucru pentru heliu=5 bari;
- Puritatea minimă pentru heliu=99,9996% ,cod 5,6 ;
- Capacitate geometrică butelie =50 litri
- Conţinut butelie heliu =9,2 m3
- Produs Oxigen
- Presiunea de lucru pentru oxigen=5 bari;
- Puritatea minimă pentru oxigen=99,999% ,cod 5,0 ;
- Capacitate geometrică butelie =50 litri
- Conţinut butelie oxigen =10,7 m3
III.2.1. Obiective şi performanţă
Nu este cazul.
111.3. Cerinţe privind calitatea
Se va asigura de ofertant puritatea, presiunea şi cantitatea solicitată de beneficiar.
Buteliile de gaz vor respecta regimul de încercare/verificare ISCIR, având verificările şi avizele
conforme in termenul de scadenţă.
111.4. Cerinţe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul şi depozitarea
111.4.1. Cerinţe privind ambalarea
Ambalarea se face astfel încât să asigure integritatea produsului până la locul de livrare
( S.E.Turceni)
111.4.2. Cerinţe privind etichetarea şi marcarea
Buteliile vor fi inscripţionate cu denumirea gazului,seria şi numărul.
111.4.3. Cerinţe privind transportul
Transportul la beneficiar se efectuează de către ofertant.
111.4.4. Cerinţe privind depozitarea
Nu este cazul
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IV. TERMENE ŞI DURATĂ
IV. 1. Termene de livrare
Produsele vor fi livrate la Sucursala Electrocentrale Turceni, cu sediul în localitatea Turceni,
str. Uzinei, nr. 1, judeţul Gorj, România, telefon: 0253335017, Fax: 0253335015.
La livrare, produsele vor fi însoţite de următoarele documente:
> Aviz de însoţire a mărfii;
> Declaraţia de conformitate;
> Certificat de calitate şi garanţie;
> Fişa cu date tehnice;
> Proces verbal de recepţie cantativă;
Termen de livrare: - 30 zile de la data înregistrării contractului
IV.2. Durată contract
30 zile de la înregistrarea contractului.
V. GARANŢII
GaranDia tehnica se considera de 24 luni de la încheierea procesului verbal de recepţie .în perioada
de garanţie executantul răspunde de remedierea defecţiunilor in cazul intervenţiei la recipienţi pe
cheltuiala sa.
Eventualele defecţiuni apărute în perioada de garanţie vor fi aduse la cunoştinţă prestatorului
imediat de la constatare iar acesta se obligă să remedieze defecţiunile constatate în maxim 3 zile de
la constatarea defectului. Pentru perioada cât produsul a fost defect, perioada de garanţie se
prelungeşte în mod corespunzător cu această perioadă. Executantul are obligaţia de a executa în
timp operativ serviciile solicitate.
VI. CERINŢE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ŞI FINANCIARE
VI. 1. Cerinţe privind prezentarea propunerii tehnice
Ofertantul va depune o propunere tehnică din care să rezulte că produsul ofertat îndeplineşte toate
cerinţele precizate la cap. III.
Toate documentele vor fi redactate în limba română.
Ofertantul trebuie să facă dovada că 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 2015, sau
echivalent.
In cazul în care operatorul economic care depune ofertă 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
Propunerea financiara va fi întocmita in limba romana.
Moneda de referinţa este „ leul".
In preţul unitar vor fi incluse toate cheltuielile aferente.
VII. RECEPŢII, INSPECŢII, TESTE
VII.1. Recepţii
Produsele vor fi recepţionate la Sucursala Electrocentrale Turceni, cu sediul in Turceni,
strada Uzinei nr. 1, Judeţul Gorj, Romania - Laboratorul de Analiză Calitate Cărbune.
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Recepţia cantitativa si calitativa a produselor 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 lucrătoare de la livrarea produselor.
Pentru neconformităţile apărute la recepţie se va proceda astfel:
- la constatarea neconformităţii, beneficiarul transmite raportul de neconformitate furnizorului
in termen de maxim 2 zile.
Ofertantul de comun acord cu beneficiarul, stabileşte termenul si modul de tratare al
neconformităţii prin:
- înlocuirea produsului cu deficiente calitative, in termen de maxim 10 zile;
- executarea modificărilor necesare pentru ca produsul sa corespunda specificaţiilor tehnice,
in maxim 7 zile de la notificare.
VII.2. Inspecţii
Nu este cazul
VII.3. Teste
Nu este cazul
VIII. DISPOZIŢII FINALE
Furnizorul îşi asuma responsabilitatea respectării cu stricteţe a legislaţiei in vigoare privind
protecţia mediului, a securităţii si sănătăţii in munca şi privind apărarea împotriva incendiilor.
IX.
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Funcţia
Aprobat
Vizat

Verificat

Elaborat

Director Tehnic

Prenume, nume
Viorel FILIP

Inginer Serviciu
Sisteme de
Victoria CERCELARU
Management
Sef Serviciu Analiză
Economică şi
Dumitru DUMITRAŞCU
Eficienţă
Şef Laborator
Analize Calitate
Maria GHIBUŞI
Cărbune
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Nr.
Crt.

Denumire
serviciu

UM

Cantitate

Puritate

Pret unitar (lei,
fara TVA)

1

Heliu îmbuteliat
+ chirie butelie
0 2 îmbuteliat +
chirie butelie

Buc.

1

99.9996%

1.200

Buc.

1

99.999%

600

2

TOTAL SERVICIU

Valoare totala
(lei, fara
TVA)

Termen de
prestare

1.800

30 zile de la
primirea
comenzii

1.800

Şef Laborator Analize Calitate Cărbune,
chimist Ghibuşi Maria
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