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6.1 Domeniul de aplicare
Această specificaţie tehnică este valabilă pentru achiziţia de către Delgaz Grid S.A. a ţevilor din
polietilenă PE 100 SDR 11, utilizate la reţelele şi instalaţiile pentru distribuţia gazelor naturale şi
prezintă cerinţele minime care trebuie îndeplinite de către acest produs conform cu prevederile
standardelor din această specificaţie.

6.2 Cerinţe tehnice
6.2.1 Caracteristici generale
Ţevile din polietilenă PE 100 SDR 11, utilizate la reţelele şi instalaţiile pentru distribuţia gazelor
naturale, vor respecta cu stricteţe prevederile standardelor SR EN 1555-1:2011 şi SR EN 15552:2011. Pentru fabricarea ţevilor din polietilenă se va utiliza numai material nou. Nu se accepta
utilizarea materialelor refolosibile sau combinaţie de material nou cu material refolosibil (reciclat).
Ţevile de polietilenă vor fi de culoare neagră cu dungi galbene sau de culoare galbenă (cu acordul
achizitorului). Materialul pentru aceste dungi va avea aceeaşi componenţă cu materialul de bază, ele
fiind coextrudate în acelaşi timp cu ţeava. Compuşii de PE din care se produce ţeava trebuie să
corespundă condiţiilor din SR EN 1555-1:2011 sau ISO 4437-1:2014.
Caracteristicilor mecanice, a rezistenţei hidrostatice şi a caracteristicile fizice ale ţevilor vor fi
conform cerinţelor din SR EN 1555–2:2011 sau ISO 4437-1:2014.
Suprafeţele interioare şi exterioarea ale ţevilor trebuie să fie netede, curate şi fără bavuri, pori şi alte
defecte de suprafaţă, care pot afecta performanţele ţevilor (caracteristici tehnice). Capetele ţevilor
trebuie să fie taiate curat şi perpendicular pe axa ţevii.
6.2.2 Caracteristici tehnice
Dimensiunile ţevilor trebuie măsurate la minimum 24 de ore de la fabricare cu metodele descrise în SR
EN ISO 3126:2005 conform SR EN 1555 -2:2011. Diametrele exterioare şi grosimea minimă de
perete, pentru ţevile din polietilenă PE 100 SDR 11, sunt date în tabelul 1 şi 2 din SR EN
1555/2:2011. Toleranţele grosimilor de perete în orice punct trebuie să fie conforme cu valorile din
tabelul 3 din SR EN 1555/2:2011. Pentru ţevile livrate în bare drepte, abaterea de la circularitate
trebuie sa se încadreze în valorile date în tabelul 1 din SR EN 1555/2:2011. Pentru ţevile livrate în
colac, abaterea de la circularitate trebuie sa se încadreze în valorile date în tabelul de mai jos:
Diametrul nominal
Abaterea limită de la circularitate
DN [mm]
X [mm]
32
2,0
63
3,8
90
5,4
unde „DN” reprezintă diametrul nominal, iar „X” diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic diametru
exterior, măsurate în acelaşi plan de la axul ţevii.
Ţevile de polietilenă vor avea următoarele lungimi:
1. ţevile ambalate în bare drepte cu diametrul nominal DN≥110 mm vor avea o lungime de 12 m;
2. ţevile ambalate în colac cu diametrul nominal:
DN = 32 mm vor avea o lungime de 200 m;
DN = 63 mm vor avea o lungime de 100 m;
DN = 90 mm vor avea o lungime de 100 m.
Abaterea de la aceste lungimi ale ţevilor, indiferent de forma de ambalare, se va agrea cu achizitorul.
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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 anomalii în funcţionare a produselor 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 ţevilor livrate, după procedura proprie de verificare la
recepţie.
6.2.4 Marcaj produs
Elementele de marcare trebuiesc imprimate (cu o culoare diferită de cea a ţevii) sau formate direct pe
ţeavă, dar astfel încât să nu deterioreze ţeava şi să fie lizibilă şi neradiabilă pe toată durata de viaţă a
ţevii. Marcajul nu trebuie să afecteze rezistenţa ţevii, frecvenţa imprimării trebuie făcută la intevale de
maximum 1 m, pe toată lungimea ţevii. În cazul când ţeava de PE este ambalată în colac, pe acesta
trebuie indicată lungimea ţevii din metru în metru.
Datele minime pentru marcare conform SR EN 1555-1:2011 :
Nr. crt
Caracteristici
Exemplu
1.
Numărul standardului de referinţa
SR EN 1555 - 1 : 2011
2.
Numele sau marca producătorului
Nume sau simbol
3.
Pentru ţevi cu DN ≤ 32 mm:
32 x 3,0
Diametrul exterior X grosimea nominală de perete
4.
Pentru ţevi cu DN > 32 mm:
- Diametrul nominal exterior, DN;
200
- SDR
SDR 11
5.
Modul de producere a ţevii
Coexdrudata
6.
7.
8.

Materialul
Informaţii ale producătorului
Domeniul de utilizare

PE 100
a
GAZ

a Pentru asigurarea trasabilității sunt necesare următoarele detalii:
- perioada de producție, luna și anul;
- numele sau codul locaţiei de producție, în cazul în care fabricantul produce în mai
multe locaţii;
- materialele folosite dupa nume sau cod.
6.2.5 Cerinţe privind ambalare, manipulare, transport, depozitare produs
Producătorul va livra produsele doar după inspecţia optico - vizuală a suprafeţelor ţevilor. Observate
fără echipamente de mărire (inspecţie optico - vizuală), suprafeţele interiore şi exterioare trebuie să fie
netede, curate şi fără bavuri, pori şi alte defecte de suprafaţă care pot afecta performanţele şi
caracteristicile fizice ţevilor. Capetele ţevilor trebuie să fie tăiate curat şi perpendicular pe axa ţevii.
Ambalarea produselor se va realiza astfel încât pe durata transportului, manipulării şi a depozitării să
fie evitată deteriorarea ţevilor
Pentru evitarea murdăririi la interior a ţevilor, capetele acestora vor fi prevăzute cu capace din
materiale plastice pentru ţevile livrate în bare şi dopuri de plastic cu ventil pentru cele livrate în colaci.
Acestea vor fi astfel construite pentru a permite o aerisire suficientă a ţevii (de exemplu prin orificiul
de aerisire). Ţevile vor fi livrate în colac, pe tamburi (turele metalice) (pentru diametrele de Ø 32 mm,
Ø 63 mm si Ø 90 mm.) sau bare (pentru diametrele de Ø 110 mm, Ø 160 mm, Ø 250 mm, etc.)
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Ţevile în bare se livreaza ambalate în fascicule. Fasciculul de ţevi, va fi susţinut prin aplicarea de şipci
despărţitoare şi cadre din lemn, obţinându-se astfel o rigidizare bună a fasciculului, necesară
transportului, manipulării şi depozitării în bune condiţii a ţevilor. Despărţitoarele vor fi din lemn sau
din alt material similar adecvat (de exemplu PEHD).
Ţevile livrate în colac vor fi legate cu benzi de ambalare în 4 sau 6 puncte, pentru a nu permite
desfăşurarea colacului. Aceste ţevii vor fi presurizate la 1 bar, pentru evitarea ovalizării lor prin
transport, manipulare şi depozitare. Dopurile cu ventil montate la capetele ţevilor vor permite
verificare valorii presiunii din interiorul colacului de ţeavă ( 1 bar ).
Transportul produselor în locaţiile achizitorului se va face de către furnizor la adresele indicate de către
Delgaz Grid S.A. în comenzile de aprovizionare. .
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









Eşantioane 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 36 de luni de la data livrării.
Data producţiei nu trebuie să depăşească 3 luni înainte de data livrării. Perioada de 3 luni poate fi
depaşită numai cu acordul scris al societăţii Delgaz GridS.A..
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 449/2003- republicata, 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 449/2003republicata, art.20, alin.2).
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);
 rapoarte de încercări de tip (care se vor prezenta în documentaţia de ofertare);
 fişa tehnica a produsului (cuprind condiţiile exprimate prin caracteristici, însuşiri, proprietăţi şi toate
informaţiile referitoare realizării – producerii produselor);
 fise tehnice de produs ale materialelor folosite (date care definesc materialele din componenţa
produsului / proprietăţi fizice, mecanice, compoziţia chimică, etc);
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 norme de securitate a muncii aplicabile la utilizarea produsului, în limba română (sau certificatul de
conformitate a calităţii de securitate eliberat de un organism recunoscut conform legislaţiei în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă);
 fişa de securitate (date referitoare la sănătate, siguranţa în exploatare şi protecţia mediului ambiant) –
daca este cazul;
 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;
 certificat de garanţie – model;
 certificat de calitate - model;
 Documente de conformitate ale produselor: potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din
Hotărârea Guvernului 622/2004, în vederea punerii pe piaţă a produselor pentru construcţii atunci
când pentru un produs există standarde naţionale aplicabile, produsul se comercializează pe piaţă
însoţit de:
 Declaraţie de conformitate emisă în baza Certificatului de conformitate cu standardul
naţional aplicabil, elaborat de către un organism de certificare acreditat de un organism de
acreditare semnatar al EA-MLA (European Accreditation Multilateral Agreement) – în
România acest organism este RENAR (sau)
 Declaraţie de conformitate emisă în baza Agrementului tehnic elaborat şi eliberat de un
organism abilitat, însoţit de Avizul tehnic eliberat de Consiliul Tehnic Permanent pentru
Construcţii sau Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii pentru produsele
ofertate (acest tip de document se va utiliza până la expirarea valabilităţii a unuia dintre cele
două documente: Agrement tehnic sau Aviz tehnic. Aceste documente de conformitate se
acceptă doar dacă începutul perioadei de valabilitatea este anterior datei de depunere a
documentelor de calificare în procedura de achiziţie).
 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 insoţite de:
 declaraţia de conformitate;
 certificatul de garanţie;
 certificatul de calitate;
 instrucţiunile de manipulare, transport şi depozitare specifice produselor livrate;
 instrucţiuni de utilizare/montaj editate în limba română;
 avizul de însoţire a mărfii.
La livrarea produselor acestea vor fi însoţite de raport de inspecţie tip 2.2 (producătorul declară că
produsele livrate sunt conform cerinţelor achizitorului şi în care el furnizează rezultatele încercărilor
bazate pe o inspecţie nespecifică) şi certificat de inspecţie tip 3.1 (în care producătorul declară că
produsele livrate sunt conform cerinţelor achizitorului şi în care el furnizează rezultatele încercărilor
bazate pe o inspecţie specifică) în conformitate cu cerinţele standardului SR EN 10204 : 2005 .
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În certificatul de calitate se vor menţiona caracteristicile dimensionale ale ţevilor măsurate la minimum
24 h de la fabricare, după cum urmează:
- diametrul exterior mediu minim dem,min;
- diametrul exterior mediu maxim dem,max;
- ovalitatea;
- grosimea minimă a peretelui ey, min;
- grosimea maximă a peretelui ey, max;

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.
Pentru piesele de verificare testate, producătorul/furnizorul va pune la dispoziţia achizitorului
rapoartele de verificare şi certificatele de verificare în vederea stabilirii conformităţii cu rezultatele
testului.

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 (ASRO), 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 1555-1 : 2011 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor
gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 1: Generalităţi”;
SR EN 1555-2 : 2011 „Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor
gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 2: Ţevi”
ISO 4437-1 : 2014 „Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) -- Part
1: General”
SR EN ISO 3126:2005 „Sisteme de canalizare de material plastic. Componente de material plastic.
Determinarea dimensiunilor”
SR EN 10204 / 2005 „Produse metalice - Tipuri de documente de inspectie”
SR EN ISO/CEI 17050/1 - 2005 „Evaluarea conformitatii . Declaratia de conformitate data de
furnizor . Partea 1. Cerinte generale”
SR EN ISO 9001 : 2015 „Sisteme de management al calitatii. Cerinţe.”
NTPEE – 2008 – Norme tehnice pentru proiectarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale.
Trebuie respectate toate normele, reglementarile, prevederile, dispoziţiile şi legile valabile în Romania,
chiar daca acest lucru nu este indicat în mod explicit în aceasta specificaţie.
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