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L 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. 
Pentru această achiziţie, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplineşte rolul de 
entitate contractantă în cadrul contractului. 
Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini şi nespecificată explicit în 
alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către 
ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului. 

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZIŢIE 
II. 1. Informaţii despre entitatea contractantă şi despre beneficiar 
Denumire entitate contractantă: 
Entitatea contractantă este Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. 
Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, judeţul Gog, cod 210140, fax: 0253-227.280, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gog cu nr. J18/311/2012, 
cod fiscsal R030267310, cont virament ROS9 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la 
Raiffeisen Bank - Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro. 
Beneficiar: 
Sucursala Electrocentrale Turceni, Str. Uzinei nr. 1, localitatea Turceni, judeţul Gog, România, 
Telefon: 0372.532.138, Fax: 0253.335.015. 
Misiunea Complexului Energetic Oltenia S.A. este: producerea de energie electrică curată si 
sigură, bazată pe valorificarea cu maximă eficientă a potenţialului de lignit din Oltenia, cu rol de 
a asigura securitatea energetică a României. 
Activităţile principale ale Complexului Energetic Oltenia SA. sunt: producerea energiei electrice 
si termice pe bază de lignit, extractiasi prepararea lignitului. 
II.2. Informaţii despre contextul care a determinat această achiziţie 
Depozitul de zgura si cenuşa nr.2 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni este impartit in 
cinci celule dintre care doua funcţionale (celula 4 si celula 5). 
Celulele sunt dotate cu puţuri colectoare pentru captarea apelor provenite din ploi, din topirea 
zăpezilor,sau din spalarea conductelor de transport slam dens. 

Controlul nivelului apei preluate in puţurile colectoare se face cu cu ajutorul inelelor 
prefabricate din beton armat care sunt elemente de constructie cu caracter special si au condiţii 
speciale de exploatare. 
Datorita gradului de umplere cu zgura si cenuşa a celulelor este necesara suprainaltarea puţurilor 
colectoare si implicit montarea de noi inele prefabricate din beton armat. 
113* Informaţii despre beneficiile anticipate de beneficiar 

Prin achiziţionarea acestui produsse urmăreşte asigurarea controlului nivelului apei 
preluate in puţurile colectoare si funcţionării continue a instalaţiei de slam dens. 
11.4. Alte iniţiative/proiecte/programe asociate cu această achiziţie 
Nu este cazul. 
11.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractanta îţi desfăşoară activitatea 
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este un producător de cărbune şi energie din 
sectorul de servicii energetice din România. 
Politica Societătii Complexul Energetic Oltenia S.A. este: să devină un operator principal în plan 
regional, prin valorificarea cu maximă eficienţă a rezervelor de lignit, în producerea energiei 
electrice şi termice pe teză de lignit 
Institutiile şi sistemele care operează în acest sector: Ministerul Energiei, Departamentul pentru 
Energie, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, AgentiaNatională pentru 
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Resurse Minerale, Dispecerul Energetic National, Sistemul Energetic National - Transelectrica 
s.a. 
II.6. Factori interesaţi şi rolul acestora 
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creştere substanţială a nivelului de trai în 
regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât si 
la nivel naţional) contribuie la îndeplinirea obiectivului activităţii companiei. 

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE 
IILl.Descriere situaţie actuală la nivelul beneficiarului 

în cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni se afla în funcţiune începând cu anul 2013 
instalaţii de slam dens, pentru prepararea si evacuarea zgurii si cenuşii rezultate in urma arderii 
cărbunelui din cazanele blocurilor energetice. Acestea asigură evacuarea si transportul slamului 
dens la Depozitul de zgura si cenuşa nr. 2 (celula 4 si celula 5) din cadrul Sucursalei 
Electrocentrale Turceni. 
IIIJ2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor 

Produsul furnizat contribuie la funcţionarea in condiţii de siguranţa a Depozitului de zgura 
si cenuşa nr. 2, pentru conformarea acestuia la cerinţele legislaţiei în vigoare, respectiv Directiva 
C.E nr.31/1999 privind depozitarea deşeurilor industriale. 
111.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor 

Produsul solicitat, respectiv inelul prefabricat din beton armat are rolul de a menţine 
controlul nivelului apei in celulele colectoare de slam dens si este un element de constructie cu 
caracter special si cu condiţii speciale de exploatare. 
111.4. Produse solicitate şi operaţiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate 
Produsul solicitat in Caietului de Sarcinicare face obiectul achzitiei are ca scop încheierea unui 
Contract de furnizare produse cu durată de 90 de zile de la înregistrare. 
IIIALProduse solicitate 

Denumire produs: „Inel prefabricat din beton armat, 

Cantitate 
Unitate 

de 
măsură 

Loc de livrare 
Dată de 
livrare 

solicitată 

Specificaţii 
tehnice SAU 

cerinţe 
funcţionale 

minime 

Specificaţii 
tehnice SAU 

cerinţe 
funcţionale 

extinse 

Durată minimă 
garanţie 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Buc. 

Sucursala 
Electrocentrale 
Turceni, Str. 
Uzinei nr. 1, 
localitatea 

Turceni, judeţul 
Gorj, România, 

Telefon: 
0372.532.138, 

Fax: 
0253.335.015 

30de zile de 
la 

înregistrarea 
contractului 

Conform 
subcap. 

III.4.1.4. 
Specificaţii 

tehnice/cerinţef 
uncţionale 

minime/extinse 

Conform subcap. 
III.4.1.4. 

Specificaţii 
tehnice/cerinţefu 

ncţionale 
minime/extinse 

24 de luni de la 
montare 

IIL4.1.I.Denumire produse 
„Inel prefabricat din beton armat,, 
IM.4.1.2. Cantitate 
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Nr 
crt. Denumire produs UM Cantitate 

1 Inel prefabricat din 
beton armat Buc. 20 

III.4.1.3. Loc de livrare 
Sucursala Electrocentrale Turceni, Str. Uzinei nr. 1, localitatea Turceni, judeţul Gog, România, 
Telefon. 0372.532.138, Fax: 0253.335.015. III.4.1.4. Specificaţii tehnice/cerinţe funcţionale 
minime/extinse 

Datele tehnice ale inelelelor prefabricate din beton armat: 
-Inelele prefabricate din beton armat sunt elemente de constructie cu caracter special si au 

condiţii speciale de exploatare. Inaltimea unui inel prefabricat este de 30 cm diametrul exterior 
de 130 cm si diametrul interior de 100 cm. 

-Cofrajele si tiparele utilizate la confecţionarea inelelor vor fi astfel confecţionate incit sa 
rezulte tolerante de maximum 1 mm si sa permită poziţionarea armaturilor si acoperirea 
completa cu beton a acestora, astfel incit sa asigure precizia prevăzută la formarea finala a 
elementului. 

-Cofrajele refolosibile si tiparele necesare execuţiei inelelor vor fi verificate periodic in 
ce privesteincadrarea in clasa de precizie iniţiala. 

-Armatura folosita pentru realizarea inelelor va corespunde caracteristicilor stabilite prin 
NE - 012/2:2010. Suprafaţa otelului pus in opera trebuie sa fie curata, fara rugina si 
faraindoituri. 

-Aşezarea armaturilor se va face astfel incit abaterile maxime sa se încadreze in normele 
prevăzute in NE - 012/2:2010. Tipul armaturii folosite este OB 37 dimensiunile: 08/8,5 kg; 
010/21 kg; 020/5,93 kg. 

- Ofertantul se obligă să preparare, să asigure transportul si să toarne betonul în 
conformitatecu prevederile NE - 012/1:2007. Tipul betonului folosit C 25/30, volumul betonului 
folosit pentru un inel 0,11 mc. 

-Betonul folosit la confecţionarea inelului trebuie să fie corespundă,,Codului de Practica" 
CP- 012/1-2007. Tipul cimentului folosit este CEM II A-S 32,5 R. Agregatul folosit are 
dimensiuni de 0-16 mm. 

Calitatea betonului va corespunde clasei de expunere XA1 + XC4, cu privire la atacul 
chimic si coroziunea prin carbonatare. 

Suprafeţele de contact dintre doua inele vor fi astfel realizate incit sa se încadreze in clasa de 
precizie 3 (CP- 3), unde sunt prevăzute tolerante de maximum 1 mm. Suprafeţele de contact 
dintre doua inele trebuie etanşate cu material geotextil lipit cu adeziv rezistent la apa. 

Caracteristicile tehnice vor fi în conformitate cu cele menţionate în desenul 7350/2012-5-
D0033815-H2 din Anexa nr. 2 sau standardele precizate pentru produs în Anexa nr. 1. 

Codificarea / nr- componentă din desen, aparţin firmei ISPE - Bucureşti care a fost furnizorul 
proiectelor tehnice pentru realizarea Depozitelor de zgura si cenuşa - Sucursala Electrocentrale 
Turceni. 

Produsul care se achiziţionează trebuie să fie nou, nu se accepta produs utilizat sau 
recondiţionat. 

Cerinţe privind calitatea 
Calitatea produsului este atestată prin documente elaborate de ofertant şi care să dovedească 
provenienţa, astfel: 

a) certificat de calitate si garanţie; 
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b) buletin de analiză din care să rezulte calitatea materialelor folosite la execuţia 
produsului. 

Standarde,prescripţii şi documentaţii de referinţă: 
-Produsul se va executa în conformitate cu indicaţiile din: 
A) STAS 8600- 79 Tolerante si ansamblari in constructii; 
B) STAS 6657/2- 89 reguli si metode de verificare a calitatii elementelor prefabricate din 

beton armat; 
-Legea nr. 10/95 privind asigurarea calitatii in constructii cu modificările ulterioare; 
-NE 012/2-2010 si NE 013-2002 „Cod de practica pentru executarea elementelor 

prefabricate din beton armat". 
IH.4.2. Disponibilitate 

Nu este cazul. 
III.5. Extensibilitate/modernizare 
IIL5.1.Garanţii 

Perioada de garanţie solicitată este de 24 de luni după montarea acestora. 
La depistarea unei neconformităţi de către beneficiar în perioada de garanţie, acesta va 

întocmi şi transmite raportul de neconformitate ofertantului, în care este specificat modul de 
tratare al neconformităţii. 

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 modul de rezolvare prin: 

a - remedierea produsului cu deficiente calitative daca este posibil; 
b - înlocuirea produsului cu deficiente calitative. 

Ofertantul va suporta toate costurile suplimentare generate de operaţiile necesare 
remedierii neconformităţilor apărute pe perioada de garanţie. 

Produsul» care în cadrul perioadei de garanţie il înlocuieşte pe cel defect, beneficiază de o 
nouă perioadă de garanţie, care curge de la data înlocuirii acestuia. 
m.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport şi asigurare pe durata 
transportului 
IIL5.2.1. Cerinţe privind livrarea 
Termenul de livrare: este 30 de zile de la înregistrarea contractului. 

Produsul se va livra cu următoarele documente: 
- avizul de însoţire a mărfii; 
- certificatul de calitate şigaranţie; 
- declaraţia de conformitate; 
- documente de provenienţă/fabricaţie, precum şi alte documente solicitate prin caietul de 

sarcini (desenele de identificare, buletine de analiză a materialelor folosite la execuţia 
produsului); 

- toate documentele de însoţire a mărfii vor fi redactate în limba română. 
Persoana de contact la punctul de livrare :Marius Mihaila. 

III.5.2.2. Cerinţe privind ambalarea 
Ambalarea produsului se va realiza astfel încât să asigure integritatea acestuia în timpul 

transportului, manipulării şi depozitării. 
Ambalajul în care a fost livrat produsul va rămâne în proprietatea beneficiarului. 

III.5.23.Cerinţe privind etichetarea şi marcarea 
Produsul va fi însoţit de lista de coletajşi foaie de ambalaj astfel încât să se permită 

identificarea fară echivoc a acestuia Se va accepta numai produsul care este marcat complet 
(denumirea beneficiarului, denumirea şi sigla ofertantului, denumire produs (nr. desen), numărul 
de contract, anul/data fabricaţiei, clasa de depozitare şi numele producătorului). 
III.5.2.4. Cerinţe privind depozitarea 
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Conform indicaţiilor producătorului. 
III.5.2.5. Cerinţe privind transportulşi asigurarea pe durata transportului 

Transportul va fi asigurat de ofertant şi se va face la sediul Sucursalei Electrocentrale 
Turceni Str. Uzinei, Nr. 1, Loc. Turceni, Jud. Goij, telefon: 0372.532.138; fax: 0253335015. 
111.5.3. Operaţiuni cu titlu accesoriu 
Nu este cazul. 
111.5.4. Mediul în care este operat produsul 
- umiditatea, apă tehnologică; 
- variaţii de temperatură. 
111.5.5. Constrângeri privind locaţia unde se va efectua instalarea 
Nu este cazul. 
III.6. Atribuţiişiresponsabilităţi ale Părţilor 
III. 6.1. Obligaţiile principale ale furnizorului: 
1.-Furnizorul se obligă să furnizeze produsul, conform termenului de livrare din contract. 
2.-Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică si a caietului de sarcini (inclusiv clarificările din perioada de evaluare). 3.-
Furnizorul se obligă să despăgubească Entitatea contractanta împotriva oricăror: 
i)reclamaţii şi acţiuni injustiţie, 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. 
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către beneficiar. 
4.-în raporturile cu Entitatea contractantă, furnizorul are calitatea de persoana juridica iniţiatoare 
a circuitului de compensare (când este cazul). 
III.6.2. Obligaţiile principale ale entităţii contractante: 
1.- Entitatea contractantă se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul 
convenit în prezentul contract 
2.- Entitatea contractantă se obligă să recepţioneze produsul în termenul convenit de la livrarea 
acestuia. 
3.- Entitatea contractantă se obligă să plătească preţul produsului către furnizor în termenul 
menţionat în contract. 

IV. DOCUMENTAŢII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI 
Documente de provenienţă/fabricaţie, precum şi alte documente solicitate prin caietul de 

sarcini(desenele de identificare, buletine de analiză a materialului, buletine de măsurători,etc), 
precum şi alte documente necesare pentru identificarea fabricantului precum şi a materialului 
folosit la fabricarea produsului. 
Fişele tehnice,instrucţiunile de depozitare şi manipulare vor fi furnizate beneficiarului odată cu 
livrarea produselor. 

V. RECEPŢII 
Recepţia produsului se face la Sucursala Electrocentrale Turceni de către comisia de 

recepţie a acesteia, în maxim 5 zile lucrătoare. 
Documentele necesare efectuării recepţiei sunt aceleaşi documente ce trebuie sa insoteasca 
produsul la livrare conform subcapitolului M.5.2.Î. „Cerinţe privind livrarea". 
Nu se solicită prezenţa unui reprezentant al furnizorului la recepţie. 

Pentru neconformităţile apărute la recepţie se va proceda astfel: 
- la depistarea neconformităţii, beneficiarul transmite raportul de neconformitate furnizorului în 
termen de 48 ore; 
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- 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 şi modul de tratare al neconformităţii prin 
a - remedierea produsului cu deficiente calitative daca este posibil; 

b - înlocuirea produsului cu deficiente calitative. 

VL MODALITĂŢI SI CONDIŢII DE PLATĂ 
Plata produsului se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor şi acceptate de 
beneficiar, prin virament bancar sau compensare. 
Plăţile se fac în termen de 60 de zile calendaristice de la data recepţiei, conform prevederilor 
Legii nr. 72/2013. 
Factura emisă de furnizor va conţine datele de identificare complete şi legal stabilite, inclusiv 
contul şi banca pentru fiecare parte. 
Facturarea contravalorii produsului se va face către SOCIETATEA COMPLEXUL 
ENERGETIC OLTENIA S.A., societate administrata în sistem dualist, cu sediul în municipiul 
Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Judeţul Goq, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, 
înregistrata în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Gog sub nr. J18/311/31.05.2012, 
cont virament R059 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Târgu 
Jiu, punct de lucru Sucursala Electrocentrale Turceni, Str. Uzinei nr. 1, localitatea Turceni, 
judeţul Gog, România. 
Pe factură, sub rubrica "cumpărător", se va menţiona beneficiarul. 
Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o forma la plăţi în avans. 

VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAŢIA DINTRE BENEFICIAR ŞI 
FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă) 

Cadrul legal este reprezentat de: Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Hotărârea 
Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire 
a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de 
lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 
Pe toată perioada derulării contractului, furnizorul va respecta prevederile legislaţiei în vigoare 
privind protecţia mediului si securitatea şi sănătatea în muncă, anume: 
- OUG nr. 195/2005-actualizata, aprobată prin Legea nr. 265/2006 - actualizată, privind protecţia 
mediului; 
- Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor; 
- Legea nr. 319/2006-actualizata, Legea Sănătăţii şi Securităţii în Muncă. 
Execuţia şi/sau livrarea produsului se va face într-un sistem de management al calităţii certificat 
conform ISO 9001:2015, de un organism acreditat. 
Se va respecta OG nr. 20/2010 privind introducerea pe piaţă a produsului solicitat. 

VIII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ŞI ACTIVITĂŢII DE 
RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 

Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Părţile contractante au obligaţia de a numi şi de a-si comunica reciproc, în cel mai scurt timp de 
la semnarea şi înregistrarea contractului, numele persoanelor specializate/responsabililor de 
contract, pentru a facilita buna derulare şi rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse în 
derularea contractului. 
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în conformitate cu art. 161 al. 1 lit. (a) din HG nr. 394/2016 cu modificările si completările 
ulterioare, beneficiarul contractului are obligaţia ca în termen de 14 zile de la data finalizării 
livrării produsului care fac obiectul respectivului contract sectorial/contract subsecvent -
suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanţie tehnică a produsului în 
cauză, să întocmească în doua (2) exemplare un document constatator care să conţină informaţii 
referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către furnizor şi la eventualele prejudicii. 
Un exemplar se va transmite către furnizor şi celalalt exemplar în original - va fi transmis către 
Serviciul Achiziţii Produse Echipamente Tehnice pentru Activitatea Energetică. 
Problemele apărute în perioada de derulare a contractului se vor rezolva de către persoanelor 
specializate/responsabilii de contract, iar orice modificare a prevederilor contractuale va fi 
soluţionată prin act adiţional perfectat între semnatarii prezentului contract. 
Vffl.l. Riscuri 
Nu este cazul. 

IX. CERINŢE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ŞI FINANCIARE 
DLL Cerinţe privind prezentarea propunerii tehnice 
Propunerea tehnică va fi întocmită urmărind structura de conţinutşicerinţele din prezentul Caiet 
de sarcini. 
Propunerea tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat şi punctual caracteristicile 
şi specificaţiile tehnice, garanţia acordată si termenul de livrare pentru produsul ofertat. 
Pentru produsul solicitat, ofertantul va completa si va depune odată cu propunerea tehnică tabelul 
prezentat în Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini. 
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. 
hi cazul m 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 
Propunerea tehnică se va prezenta în limba română. 
IX.2. Cerinţe privind prezentarea propunerii financiare 
Ofertantul va elabora propunerea financiară in LEI, astfel încât aceasta să furnizeze toate 
informaţiile solicitate (cantitatea, unitatea de măsură, preţul unitar, preţul total, totalul general 
fără TVA). 
Contravaloarea transportului produsului la sediul beneficiarului, ambalarea etc va fi inclusă în 
pret. 

X. DISPOZIŢII FINALE 
Nu este cazul. 
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XI. ANEXE 
Anexa nr. 1- Tabel care trebuie completat de către ofertanţi. 
Anexa nr. 2 - Desenul 7350/2012-5-D0033815-H2. 

Funcţia Prenume, nume Semnătura Data 
semnării 

Aprobat Director Sucursală Ionel ILIE 

Vizat Director Tehnic Viorel FILIP 
j f 

Verificat Inginer UCC Puscasoiu 
PARASCHIV i tf of- loff 

Elaborat Inginer UCC Marius MIHAILA J u J , Wt/f- wOf 



Anexa 1 

Tabel care trebuie completat de către ofertanţi 

Nr. 
crt. Specificaţii 

Cerinţă 

Nr. 
crt. Specificaţii Solicitată prin 

caietul de sarcini Ofertată 

Poziţia/locul 
unde se regăseşte 

în ofertă 
(fişe/cataloage/ 

desene etc.) 
0 1 2 3 4 
1 Denumire Inele prefabricate din beton 

armat 
2 Unitate de măsură bucata 
3 Cantitate 20 

4 Specificaţii tehnice/cerinţe funcţionale 
minime 

Conform Cap. 111.4.1.4. 
Specificaţii tehnice 
/cerinţe funcţionale 

minime /extinse 

5 Specificaţii tehnice/cerinţe funcţionale 
extinse 

Conform Cap. III.4.1.4. 
Specificaţii tehnice / 

cerinţe funcţionale minime 
/ extinse 

6 Durată minimă garanţie 12 de luni de la punerea în 
funcţiune 

7 Loc de livrare 

Sucursala Electrocentrale 
Turceni, Str. Uzinei nr. 1, 
localitatea Turceni, judeţul 
Goij, România, Telefon: 

0372.532.138, Fax: 
0253.335.015 

8 Termen/dată de livrare 30 zile de la înregistrarea 
contractului 

9 Cerinţe privind ambalarea Conform Cap. III.5.2.2. 
Cerinţe privind ambalarea 

10 Cerinţe privind etichetarea şi 
marcarea 

Conform Cap. III.5.2.3. 
Cerinţe privind etichetarea 

şi marcarea 

11 Cerinţe privind depozitarea 
Conform Cap. III.5.2.4. 

Cerinţe privind 
depozitarea 

12 Cerinţe privind transportul şi 
asigurarea 

Conform Cap. III.5.2.5. 
Cerinţe privind transportul 

şi asigurarea pe durata 
transportului 

13 Documentaţii furnizate odată cu 
produsele 

Conform Cap.IV. 
Documentaţii ce trebuie 
furnizate beneficiarului 




