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Domeniul de aplicare

Această specificaţie tehnică este valabilă pentru achiziţia de către Delgaz Grid S.A. a benzii
de avertizare vizuală utilizată la marcarea cablurilor subterane de electricitate.

6.2

Cerinţe tehnice

6.2.1 Caracteristici generale
Banda de avertizare are rolul de a semnala prezenţa unor cabluri şi de a indica orientarea
acestora, în timpul efectuării unei săpături conform NTE 007/08/00.
Banda de avertizare vizuala trebuie să aibă durata de viaţă de minimum 50 de ani, pentru a fi
cel puţin egală cu durata de viaţă a cablurilor electrice instalate. Aceasta va fi produsă în
conformitate cu SR EN 12613 : 2009 şi va fi bandă de tip 1.

6.2.2 Caracteristici tehnice
6.2.2.1 Materialul
Banda va fi fabricată din material termoplastic: polietilenă (PE) sau polipropilenpă (PP), la
care se adaugă aditivii necesari conform cerinţelor standardului SR EN 12613 : 2009. Pentru
fabricarea benzii de avertizare vizuală este permisă utilizarea materialelor reprocesabile
(remăcinate) sau a materialelor reciclabile.
Materialul, aditivii, coloranţii din preamestecuri şi cernelurile de imprimare nu trebuie să aibă
efect nociv asupra mediului ambiant.
6.2.2.2 Culoarea şi inscripţionarea
Banda de avertizare vizuală va fi de culoare galbenă cod RAL 1018. Banda va fi
inscripţionată cu textul „ATENŢIE! CABLURI ELECTRICE”.

Inscripţionarea se va face cu cerneală de culoare neagră, iar imprimarea va fi cu caracter
permanent. Caracterele vor fi realizate cu font ARIAL, marimea caracterelor va fi de 80mm.
Distanţa (intervalul) intre doua inscrisuri va fi de maxim 1 m.
La mijlocul distanţei dintre două texte inscripţionate se va marca indicatorul de avertizare,
caracteristic în cazul pericolului de electrocutare, de mai jos:
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Înălţimea indicatorului va fi de 120 mm.
Aspectul, coloraţia şi marcarea benzii nu trebuie sa permită nicio decolorare sau modificare a
culorii iniţiale. Singura schimbare admisă se referă la aspectul suprafeţei (strălucitor/mat).
6.2.2.3 Dimensiuni
Lăţimea benzii de avertizare vizuală de tip 1 va fi de 150 mm, iar marginile exterioare trebuie
să fie drepte şi paralele. Abaterea spre exterior sau interior a fiecărei margini exterioare, faţă
de linia mediană trebuie să fie mai mică sau egală cu 2 mm.
6.2.2.4 Caracteristici de instalare
Pentru îndeplinirea rolului de avertizare pe toată durata de viaţă a cablurilor instalate, benzile
de avertizare vizuală de culoare galbenă trebuie să prezinte o rigiditate, o planeitate şi o
rezistenţă mecanică în direcţie longitudinală suficiente pentru conservarea formei acestora.
6.2.2.5 Verificarea aferenta producţiei
La fabricarea benzilor de avertizare vizuală se vor respecta cerinţele de încercare, conform SR
EN 12613:2009, pentru următoarele caracteristici:
 rezistenţă mecanică: conform cap.5.4.2 pentru benzi de tip 1;
 rigiditate transversală: conform cap.5.4.3;
 planeitate: conform cap.5.4.4;
 caracteristici vizuale de semnalizare: conform cap.5.5;
 rezistenţa la UV : conform cap.5.7;
 stabilitate la temperatură – banda de avertizare trebuie să prezinte stabilitate pentru
domeniul de temperatura cuprins între: -10°C şi + 40°C;
 rezistenţa imprimării: conform cap.5.9.
Furnizorul va prezenta la depunerea ofertei tehnice un raport de încercare care va cuprinde
informatiile şi cerinţele din SR EN 12613:2009, punctul 8 „Raport de încercare” pentru
caracteristicile menţionate în această specificaţie tehnică.

6.2.3 Teste specifice
Delgaz Grid S.A. îşi rezervă dreptul de a efectua testări în laboratoare autorizate – acreditate
în cazul în care se constată abateri faţă de cerinţele tehnice solicitate. Delgaz Grid S.A. îşi
rezervă dreptul de a supraveghea respectarea erorilor tolerate prestabilite şi calitatea
produselor prin verificarea prin sondaj a benzilor livrate, după procedura proprie de verificare
la recepţie.
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6.2.4 Marcaj produs
Marcarea trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
a) numele sau marca producătorului;
b) anul de fabricaţie, în cifre;
c) referire la standardul european: EN 12613.
Marcarea trebuie să fie lizibilă fără mărire si durabilă. Informaţiile de mai sus, trebuie sa fie
marcate la intervale nu mai mari de 1m, în zona inferioara a benzii, între două inscripţii
„ATENŢIE! CABLURI ELECTRICE”.

6.2.5 Cerinţe privind ambalare, manipulare, transport, depozitare
produs
Transportul produselor în locaţiile achizitorului se va face de către furnizor la adresele
indicate de către Delgaz Grid S.A. în comenzile de aprovizionare.
Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la
soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber,
în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţie şi să nu se degradeze în condiţii normale
de depozitare.
La livrare produsele trebuie să fie însoţite de documentele specificate la capitolul 6.2.7
“Cerinţe privind documentele însoţitoare ale produselor” redactate în limba română.

6.2.6 Cerinţe speciale








Esantioane şi/sau fotografii edificatoare ale produselor, care se vor oferta, a căror
autenticitate trebuie demonstrată. Oferta tehnica va fi însoţita de Fişa tehnică a
produsului eliberată de producător şi autentificată (ştampilată şi semnată).
Ofertantul este obligat să înştiinţeze şi să obţină acordul Delgaz Grid S.A. asupra
tuturor modificărilor apărute la produs pe durata derulării contractului.
Perioada de garanţie a produselor: minim 24 de luni de la data livrării.
Asigurarea asistenţei tehnice (înlocuirea produselor) în perioada de garanţie a
produselor. Transportul în acest caz va fi suportat de către furnizor.
Declararea duratei medie de viată a produselor – nu se acceptă modificarea
proprietăţilor fizice a produselor pe parcursul duratei medie de viaţă;
Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea
produselor neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziţionate). (Conf. L 449/2003republicata, art.9, art.11, alin.1, 3, 5).
Certificatul de garanţie trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului,
termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei înlocuire şi termenul de realizare a acesteia, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului.
(Conf. L 449/2003- republicata, art.20, alin.2).
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6.2.7 Cerinţe privind documentele însoţitoare ale produselor
Furnizorul va pune la dispoziţia societăţii Delgaz Grid S.A. următoarele documente (în cadrul
ofertei tehnice):
 copie a documentului care atestă certificarea sistemului de management al calităţii conform
standardului SR EN ISO 9001, de către un organism de certificare acreditat;
 copie a ofertei tehnice in format electronic, pe un stick de memorie USB 2.0;
 dovezi privind valabilitatea certificatului sistemului de management al calităţii şi
monitorizarea regulată de către organismul de certificare (dacă este cazul);
 un raport de încercare care va cuprinde informatiile şi cerinţele din SR EN 12613:2009, pct.
8 „Raport de încercare” pentru caracteristicile mentionate in această specificaţie tehnică;
 fişa tehnica a produsului (cuprind condiţiile exprimate prin caracteristici, însuşiri, proprietăţi
şi toate informaţiile referitoare realizării – producerii produselor);
 certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste
conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde
relevante;
 instrucţiuni de utilizare editate în limba română;
 instrucţiunile de manipulare, transport şi depozitare specifice produselor livrate;
 certificat de garanţie – model;
 certificat de calitate - model;
 declaraţia de conformitate a producătorului pentru caracteristicile tehnice ale produsului
conform cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010.
Declaraţia de conformitate trebuie să conţină cel puţin :
a) identificarea unică a declaraţiei de conformitate;
b) numele şi adresa de contact ale emitentului declaraţiei de conformitate;
c) identificarea obiectului declaraţiei de conformitate;
d) declararea conformităţii produselor cu cerinţele standardelor de fabricare (se va menţiona
lista completă şi clară a standardelor sau a altor cerinţe specifice utilizate la fabricarea
produselor);
e) lista cu standardele materialelor utilizate pentru fabricarea produselor;
f) data şi locul emiterii declaraţiei de conformitate;
g) semnătura, numele şi funcţia persoanei autorizate care acţionează în numele emitentului;
h) orice limitare a valabilităţii declaraţiei de conformitate.
La fiecare livrare produsele vor fi insotite de:
 certificat de calitate;
 certificat de garanţie;
 avizul de însoţire a mărfii;
 instrucţiunile de manipulare, transport şi depozitare specifice produselor livrate;
 norme de securitate a muncii aplicabile la utilizarea produselor (dacă este cazul);
 declaraţia de conformitate.
Toate actele, documentele şi descrierile, trebuie întocmite în limba română.
Traducerile trebuie legalizate şi predate împreună cu textul original.
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6.3 Cerinţe privind sistemele de management
Furnizorul și/sau producătorul vor demonstra, cu o copie a certificatului, că au implementat
un sistem de management al calităţii certificat, conform cu SR EN ISO 9001 sau extras din
manualul calității, respectiv procedurile operaționale și instrucțiunile de lucru, că este
asigurată permanent continuitatea caracteristicilor produsului, solicitate în această specificaţie
şi garantată de producător sau prezentarea unei declarații din partea operatorului economic
ofertant care să confirme ca produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii
conform SR EN ISO 9001 sau conform cerințelor din manualul propriu al calității respectiv,
procedurilor și instrucțiunilor de lucru. Manualul calităţii va fi pus la dispoziţie pentru a fi
consultat la sediul producătorului /furnizorului, la cererea achizitorului, de către specialiştii
acestuia, care îşi rezervă dreptul de a efectuat un audit la producător şi/sau furnizor. În acest
sens, cu acordul producătorului, vor fi prelevate produse din producţia curentă, pentru a fi
testate şi verificate într-un laborator terţ.

6.4 Standarde, norme şi ghiduri
În cazul în care în conţinutul acestor standarde se face referire la reglementări care au fost
abrogate sau modificate, sunt valabile modificările aprobate ulterior de către instituţiile
abilitate. Furnizorul are obligația ca in cazul in care pe durata de valabilitate a contractului,
oricare din standardele de mai jos vor fi abrogate și înlocuite cu alte standarde echivalente, de
către instituțiile abilitate, să depună toate diligentele ca pana la data limita prevăzută in noul
standard, să ia legătura cu producătorul si sa actualizeze toate documentele de conformitate si
de calitate ale produselor contractate si furnizate.
SR EN 12613:2009 – „Dispozitive de avertizare cu caracterisitici vizuale, din materiale
plastice, pentru cabluri si conducte îngropate”.
SR EN ISO/CEI 17050/1 - 2005 „Evaluarea conformitatii . Declaraţia de conformitate data
de furnizor . Partea 1. Cerinte generale”
SR EN ISO 9001 : 2015 „Sisteme de management al calitatii. Cerinţe.”
Norme:
NTPEE – 2008 – Norme tehnice pentru proiectarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale.
Trebuie respectate toate normele, reglementarile, prevederile, dispozitiile şi legile valabile în
Romania, chiar daca acest lucru nu este indicat în aceasta specificate tehnica .
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