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ϭ͘ŽŵĞŶŝƵůĚĞƵƚŝůŝǌĂƌĞ
Prezenta speciĨicaԑie teŚnicĉ se aplicĉ la procedura de acŚiziԑie a unui grup electrogen 50 kW,
destinat alimentĉrii cu energie electricĉ a consumatorilor elgaz Grid, Šn situaԑiile Šn care instalaԑiile din
care sunt alimentaԑi sunt indisponiďile pentru o perioadĉ de timp.
Ϯ͘ĞƌŝŶԑĞŐĞŶĞƌĂůĞƔŝƐƉĞĐŝĨŝĐĞ
doate produsele acŚiziԑionate treďuie sĉ Šndeplineascĉ cerinԑele generale speciĨicate Šn standardele
din Aneǆa 1 ataƔatĉ, sĉ aiďĉ o Ĩuncԑionare economicĉ, sĉ poatĉ Ĩi operate Šn condiԑii de siguranԑĉ Ɣi sĉ Ĩie
compatiďile cu ecŚipamentele eǆistente Šn instalaԑiile LGAZ GRI S.A..
Grupul electrogen 50 kW treďuie sĉ respecte toate standardele Ɣi cerinԑele legislatiǀe aplicaďile,
cŚiar dacĉ acestea nu sunt menƜionate eǆplicit Šn prezenta speciĨicaƜie teŚnicĉ.
2n timpul proceselor de proiectare ƕi producƜie, resursele ǀor Ĩi utilizate strict Šn acord cu politicile
de dezǀoltare duraďilĉ ƕi protecƜia mediului.
CerinƜele teŚnice detaliate se regĉsesc Šn Aneǆa Ϯ – ate teŚnice, precizĉrile din acest capitol Ĩiind
complementare aneǆei menƜionate.
Toate produsele oĨertate treďuie sĉ corespundĉ unor principii constructiǀe generale precum͗
¾ SiguranƜĉ Šn eǆploatare susƜinutĉ prin utilizarea unor materii prime de calitate superioarĉ ƕi
Ĩiaďilitate ridicatĉ͖
¾ SiguranƜĉ la Ĩoc asiguratĉ prin coneǆiuni Ĩerme ce nu Ĩaciliteazĉ apariƜia scąnteilor sau arcurilor
electrice͖
¾ CondiƜii de igienĉ, sĉnĉtate ƕi protecƜia mediului Šndeplinite Šn conĨormitate cu legislaƜia Šn
domeniu, produsele Ĩiind realizate din materiale nepoluante, neŚigroscopice ƕi care nu prezintĉ
radioactiǀitate.
Ϯ͘ϭ͘ŽŶĚŝԑŝŝĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞŐĞŶĞƌĂůĞ
Toate ecŚipamentele, treďuie sĉ asigure o ĨuncƜionare normalĉ, Šn limita condiƜiilor de mediu ƕi
electrice de sistem, indicate de ďeneĨiciar Šn speciĨicaƜia teŚnicĉ.
Toate elementele ǀor Ĩi astĨel eǆecutate Šncąt riscurile de eǆplozie ƕiͬsau incendiu sĉ Ĩie minime.
Grupul electrogen 50 kW ǀa Ĩi astĨel construit Šncąt operaƜiile curente de eǆploatare ƕi ŠntreƜinere sĉ
poatĉ Ĩi eǆecutate Šn condiƜii de securitate pentru operatori͖ ǀa Ĩi certiĨicat din punct de ǀedere al securitĉƜii
muncii ƕi ǀa aǀea marcat Šn mod distinct ƕi liziďil marcaũul de securitate.

2.2 ĞƌŝŶԑĞƐƉĞĐŝĨŝĐĞ
Structura unui grup generator cuprinde͗
- motor,
- generator sincron͖
- dispozitiǀ de cuplare a cablurilor͖
- Ɣasiu din oԑel cu suporturi rezistente la ǀibraԑii, baterii pentru dispozitiǀul de pornire Ɣi serǀicii
auǆiliare͖
- rezerǀor pentru combustibil la bazĉ͖
- panou de control͖
- tobe de eƔapament pentru gazele de eǀacuare͖
ĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝŵŽƚŽƌ͗
Motor ISL rĉcire cu apĉ, rĉcirea Ĩiind prin radiator ;ǀentilator, termostat, etcͿ͗
x Alimentare cu combustibil͗
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- Motor cu rezerǀor minim Ϯ00 litri͖
ĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝĂůƚĞƌŶĂƚŽƌ:
x Eumĉr Ĩaze ϯнnul͖
x Reglare automatĉ
dĂďůŽƵĚĞĐŽŵĂŶĚĉĚŝŐŝƚĂů
x isplaǇ LC pentru aĨiƔarea urmĉtorilor parametri͗
- Tensiune ;Šntre cele ϯ Ĩaze, Šntre cele ϯ Ĩaze Ɣi nulͿ͖
- Curent ;pe Ĩiecare Ĩazĉ, mediaͿ
- &recǀenԑa,
- Turaԑia motorului͖
- Contor orar͖
- Presiunea uleiului͖
- Temperatura apei͖
- Tensiunea la baterie
CĂƌŽƐĞƌŝĞ
x ouĉ osii͖
x ispozitiǀ de tractare pentru cąrlig tip nucĉ͖
x Sistem de iluminare͖
x &rąnĉ pe tambur͖
x Kmologare RAR pentru ansamblul remorcaнgrupнrezerǀor plin͖
x CertiĨicat de Šnmatriculare͖
x 2nmatriculare proǀizorie la liǀrare
Ϯ͘ϯ͘DĂƌĐĂƌĞƔŝŝŶƐĐƌŝƉԑŝŽŶĂƌĞ
Toate ecŚipamentele ǀor Ĩi inscripƜionate cu eticŚete din materiale rezistente Šn timp sau ƕtanƜate
cu urmĉtoarele date͗
- Ĩabrica producĉtoare͖
- anul ĨabricaƜiei͖
- tipul͖
- tensiunea nominalĉ͖
- curentul nominal͖
- puterea nominalĉ͖
cŚipamentul ǀa aǀea inscripƜionat pe eticŚetĉ ŵĂƌĐĂũƵů  ;acest simbol indicąnd Ĩaptul cĉ
ecŚipamentul respectĉ normele U aplicabile produsului Šn materie de securitate, sĉnĉtate Ɣi protecԑia
mediuluiͿ.
Ϯ͘ϰ͘ůŝŵŝŶĂƌĞĚĞƔĞƵƌŝ
Ambalaũeleͬdeƕeurile ǀor Ĩi preluate de Ĩurnizor dupĉ eĨectuarea transportului la locul de
depozitareͬmontaũ. Alternatiǀ la aceastĉ cerinƜĉ se ǀa transmite o documentaƜie Šn care sĉ se detalieze
modul de eliminare a acestor deƕeuri.
&urnizorul ǀa pune la dispoziƜia beneĨiciarului instrucƜiuni priǀind modul de tratareͬǀaloriĨicare a
ecŚipamentului dupĉ eǆpirarea duratei de ǀiaƜĉ. Totodatĉ se ǀor prezenta Ĩiƕe de securitate pentru
componente periculoase, cu impact asupra mediului
ϯ͘ŽĐƵŵĞŶƚĂԑŝŝ
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3.1 ŽĐƵŵĞŶƚĂƜŝŝĚĞƉƵƐĞůĂĨĂǌĂĚĞŽĨĞƌƚĂƌĞ
Fiecare oĨertĉ depusĉ trebuie sĉ conԑinĉ speciĨicaԑia teŚnicĉ asumatĉ Ɣi semnatĉ de cĉtre Ĩurnizor Ɣi
obligatoriu tabelul ͣate teŚnice͟ din AneǆaϮ completat Šn coloana ͣsalori oĨertate͟. 2n cazul neŠndeplinirii
unor perĨormanԑe sau cerinԑe solicitate, oĨertantul ǀa indica clar acest lucru Šntr-o aneǆĉ separatĉ. Se ǀor
furniza în cadrul ofertei informaԑii teŚnice priǀind elementele Ɣi dotĉrile opԑionale.
Pe ląngĉ tabelul din Aneǆa Ϯ, ofertantul ǀa prezenta ƕi urmĉtoarele documentaƜii teŚnice͗
- Cĉrԑile teŚnice redactate în limba romanĉ ;pe suport de Śąrtie Ɣi în format electronicͿ trebuie sĉ
cuprindĉ͗ caracteristici funcԑionale͖ instrucԑiuni de montaũ͖ gabarite͖ instrucԑiuni de ǀerificare ƕi
instrucԑiuni de eǆploatare.
- Buletine de ǀerificare pentru testele de tip.
- eclaraƜia de conformitate a produselor ofertate.
- oǀada eǆistenƜei sistemului integrat de control al͗
x ĐĂůŝƚĉƜŝŝ conform SR EN ISO 9001:2015, care garanteazĉ o asigurare continuĉ a
proprietĉƜilor nescŚimbate ale produsului, conform solicitĉrii utilizatorului͖
x mediului pentru produse, conform SR EN ISO 14001:2015͖
x ƐiƐƚemului de ƐĉŶĉƚĂƚe ƕi ƐiŐuƌĂŶƜĉ la locul de muncĉ pentru produse, conform SR EN
OHSAS 18001:2008.
- InstrucƜiuni priǀind modul de tratareͬǀalorificare a ecŚipamentului dupĉ eǆpirarea duratei de
ǀiaƜĉ ƕi fiƕe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.
ϯ͘Ϯ͘ŽĐƵŵĞŶƚĂƜŝŝƚƌĂŶƐŵŝƐĞůĂůŝǀƌĂƌĞ
Kdatĉ cu fiecare ecŚipament liǀrat, furnizorul ǀa transmite ƕi urmĉtoarele documente͗
- Cĉrԑile teŚnice redactate în limba romanĉ ;pe suport de Śąrtie Ɣi în format electronicͿ trebuie sĉ
cuprindĉ͗ caracteristici funcԑionale͖ instrucԑiuni de ǀerificare ƕi instrucԑiuni de eǆploatare.
- Buletine de ǀerificare pentru testele indiǀiduale ƕi testele de lot.
- Certificat de garanƜie.
- Certificat de calitate a produsului liǀrat.
- InstrucƜiuni priǀind modul de tratareͬǀalorificare a produsului dupĉ eǆpirarea duratei de ǀiaƜĉ ƕi
fiƕe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.
ϯ͘ϯdĞƐƚĞƔŝĂĐĐĞƉƚĉƌŝ
ϯ͘ϯ͘ϭĐĐĞƉƚĂƌĞĂĞĐŚŝƉĂŵĞŶƚĞůŽƌ
elgaz Grid S.A. îƔi rezerǀĉ dreptul de a asista la testarea grupurilor electrogene dupĉ ce s-a dat
comanda de acŚiziԑie.
Grupurile electrogene ǀor fi acceptate doar dacĉ sunt îndeplinite toate cerinƜele din prezenta
specificaƜie teŚnicĉ ƕi dacĉ sunt liǀrate cu toate accesoriile necesare pentru montaũ ƕi buna funcƜionare în
eǆploatare.
3.3.2 dĞƐƚĞ
Grupul electrogen ǀa aǀea toate testele ƕi ǀerificĉrile fĉcute în concordanƜĉ cu normele specifice în
ǀigoare.
3.4. ZĞĐĞƉƜŝĂ
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RecepƜia produselor liǀrate se ǀa face în depozitele beneficiarului sau la locul de montaũ de cĉtre
personalul de specialitate al acestuia. La recepƜie produsele ǀor fi ǀerificate atąt cantitatiǀ cąt ƕi calitatiǀ.
Krice abatere de la cerinƜele eǆprimate în prezenta specificaƜie teŚnicĉ ǀa fi consideratĉ neconformitate ƕi
ǀa conduce la respingerea produsului la recepƜia calitatiǀĉ.
ϰ͘ŵďĂůĂƌĞ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƔŝĚĞƉŽǌŝƚĂƌĞ
Furnizorul are obligaƜia de a liǀra produsele la destinaƜia finalĉ indicatĉ de beneficiar, transportul
fiind inclus în ofertĉ ;nu se acceptĉ plata suplimentarĉ a transportuluiͿ respectąnd͗ datele din comandĉ,
termenul comercial stabilit ƕi caracteristicile teŚnice ale produsului specificate de acŚizitor.
Liǀrarea produselor se ǀa face respectąnd ĐŽŶĐĞƉƚƵů ůŽŐŝƐƚic Ɣi ǀor fi însoƜite de urmĉtoarele
documente în limba romąnĉ͗
- certificatul de garanԑie͖
- declaraԑia de conformitate͖
- instrucԑiuni de transport, depozitare, montaũ-instalare, eǆploatare, întreƜinere - mentenanԑĉ,
montare-demontare accesorii͖
- instrucԑiunile de punere în funcԑiune͖
- buletine de încercĉri Ɣi ǀerificĉri͖
- document de certificare a calitĉԑii produsului͖
- declaraԑie priǀind impactul asupra mediului Ɣi modul de tratare a ecŚipamentului dupĉ terminarea
duratei de ǀiaԑĉ.
Fiecare colet ǀa fi însoԑit de lista cu toate componentele pe care le conƜine.
cŚipamentele care urmeazĉ sĉ fie eǆpediate beneficiarului ǀor fi pregĉtite pentru liǀrare astfel
încąt sĉ se împiedice orice deteriorare în timpul încĉrcĉrii, transportului Ɣi descĉrcĉrii la destinaԑie.
Produsele care urmeazĉ sĉ fie eǆpediate beneficiarului ǀor fi ambalate astfel încąt sĉ se împiedice
orice deteriorare în timpul depozitĉrii pe o perioadĉ îndelungatĉ ;minim doi aniͿ.
Piesele de scŚimb Ɣi sculele de întreԑinere ǀor fi ambalate separat, în colete proteũate
corespunzĉtor pentru depozitare îndelungatĉ ;ani de zileͿ fĉrĉ deteriorare.
Toate materialele ƕi ecŚipamentele acŚiziƜionate ǀor fi liǀrate conform conceptului logistic al elgaz
Grid S.A.
ϱ͘'ĂƌĂŶԑŝŝ
Perioada de garanԑie minimĉ acceptatĉ de beneficiar se compune din doua termene Ɣi anume͗
aͿ perioada de depozitare͗ minim 1Ϯ luni de la data liǀrĉrii͖
bͿ perioada de garanԑie în eǆploatare͗ minim Ϯϰ luni de la data punerii în funcԑiune în condiԑiile în
care PIF-ul s-a realizat în termenul de la punctul aͿ. aca PIF-ul s-a realizat dupĉ eǆpirarea
perioadei de depozitare atunci perioada de garanԑie ǀa fi de minim Ϯϰ-n luni, unde ͣn͟ este
numĉrul de luni care au trecut peste perioada de depozitare.
Perioada de garanƜie finalĉ cu care ǀor fi acŚiziƜionate produsele ǀa fi stabilitĉ în contract, dupĉ
negociere, dar nu poate fi mai micĉ decąt cea menƜionatĉ anterior.
Furnizorul trebuie sĉ repare Ɣi sĉ furnizeze pe propria lui cŚeltuialĉ piesele Ɣi ecŚipamentul necesar
pentru remedierea oricĉrui defect ce apare în timpul perioadei de garanԑie din ǀina sa. Totodatĉ trebuie sĉ
asigure pe cŚeltuiala proprie asistenԑa teŚnicĉ necesarĉ pentru aceste reparaԑii.
Produsele care, în timpul perioadei de garanƜie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiazĉ de o nouĉ
perioadĉ de garanƜie care curge de la data înlocuirii produsului.
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acĉ furnizorul, dupĉ ce a fost înƕtiinƜat, nu reuƕeƕte sĉ remedieze defectul în perioada conǀenitĉ,
beneficiarul are dreptul de a lua mĉsuri de remediere pe riscul furnizorului fĉrĉ a aduce nici un preũudiciu
oricĉror altor drepturi pe care beneficiarul le poate aǀea faƜĉ de furnizor prin contract.
Pentru asigurarea continuitĉƜii în alimentarea cu energie a consumatorilor, furnizorul are obligaƜia
ca remedierea defecƜiunilor sĉ se realizeze la locul de montaũ al ecŚipamentelor, cu personal specializat,
agreat de cĉtre fabricant. 2n cazul în care se constatĉ necesitatea trimiterii ecŚipamentului defect la
fabricant, ecŚipamentul ǀa fi înlocuit cu unul identic, pus la dispoziƜie de cĉtre furnizor.
Toate piesele de scŚimb Ɣi consumabilele necesare pe perioada de garanԑie ǀor fi liǀrate fĉrĉ
costuri.
ϱ͘ϭ͘KďůŝŐĂԑŝŝŠŶĐĂǌĚĞĚĞĨĞĐԑŝƵŶŝ
Beneficiarul îƔi rezerǀĉ dreptul ca dupĉ eǆpirarea perioadei de garanԑie, în cazul unor deficienԑe
repetate, sĉ solicite prezenԑa unui delegat al furnizorului cu care sĉ analizeze cauzele Ɣi sĉ stabileascĉ
mĉsurile de remediere a defecԑiunilor apĉrute.
Furnizorul este considerat responsabil pentru eǀentualele defecte ascunse de fabricaԑie care apar în
timpul perioadei de funcԑionare standard, cŚiar dacĉ perioada de garanԑie a trecut Ɣi este obligat sĉ repare
sau sĉ înlocuiascĉ produsele liǀrate în înԑelegere cu beneficiarul. 2n caz cĉ el refuzĉ acest lucru, beneficiarul
are dreptul sĉ cearĉ despĉgubiri.
6. Anexe:
ŶĞǆĂϭ͗^ƚĂŶĚĂƌĚĞ͕ůĞŐŝƔŝƉƌĞƐĐƌŝƉԑŝŝĂƉůŝĐĂďŝůĞ
Toate grupurile electrogene acŚiziƜionate trebuie sĉ îndeplineascĉ cerinƜele specificate în urmĉtoarele
documente͗
^ƚĂŶĚĂƌĚĞƔŝŶŽƌŵĞŐĞŶĞƌĂůĞ
SR EN ISO 9001:2015

Sisteme de management al calitĉƜii. CerinƜe

SR EN ISO 14001:2015

Sisteme de management de mediu. CerinƜe cu gŚid de utilizare

SR OHSAS 18001:2008

Sisteme de management al sĉnĉtĉƜii ƕi securitĉƜii ocupaƜionale. CerinƜe

SR EN 62282-4101:2015

TeŚnologii în care se utilizeazĉ celule cu combustibil. Partea ϰ-101͗ Sisteme de
generare a energiei utiliząnd celule cu combustibil pentru propulsie, cu eǆcepԑia
propulsiei ǀeŚiculelor rutiere Ɣi acԑionarea grupurilor electrogene auǆiliare.
Securitatea cĉrucioarelor electrice industriale

SR EN 60529:1995

Grade de protecԑie asigurate prin carcase ;cod IPͿ

^ƚĂŶĚĂƌĚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĞ͗
SR EN ISO 852813:2016
SR ISO 8528-1:2010

Grupuri electrogene de curent alternatiǀ acԑionate de motoare cu ardere internĉ
cu miƔcare alternatiǀĉ. Partea 1ϯ͗ Securitate
Grupuri electrogene de curent alternatiǀ antrenate de motoare cu ardere internĉ
cu miƔcare alternatiǀĉ. Partea 1͗ Aplicaԑii, caracteristici Ɣi performanԑe
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Grupuri electrogene de curent alternatiǀ antrenate de motoare cu ardere internĉ
cu miƔcare alternatiǀĉ. Partea 10͗ Mĉsurarea zgomotului aerian prin metoda
suprafeԑei înfĉƔurĉtoare
MaƔini electrice rotatiǀe. Partea ϮϮ͗ Generatoare de curent alternatiǀ pentru
grupuri electrogene antrenate de un motor cu combustie internĉ

Eormele ƕi reglementĉrile menƜionate mai sus nu eliminĉ obligaƜia furnizorului de a respecta
întrutotul legile, reglementĉrile ƕi prescripƜiile legate de proiectarea, construcƜia, montaũul, testarea,
transportul, instalarea ƕi operarea produselor furnizate.
2n cazul în care produsele ofertate sau furnizate se abat de la reglementĉrile mai sus menƜionate,
furnizorul are obligaƜia de a indica ƕi descrie în detaliu aceste abateri.
Produsele care îndeplinesc cerinƜele altor standarde autorizate ǀor fi acceptate doar dacĉ acestea
au preǀederi de calitate egale sau mai bune decąt cele menƜionate anterior, caz în care furnizorul ǀa
ũustifica clar în oferta sa diferenƜele dintre standardele adoptate ƕi cele de referinƜĉ.

Anexa 2: Tabel cu valŽƌŝůĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝůŽƌƚĞŚŶŝĐĞƐŽůŝĐŝƚĂƚĞĚĞĂĐŚŝǌŝƚŽƌƔŝǀĂůŽƌŝůĞŽĨĞƌƚĂƚĞ
ĂůĞĂĐĞƐƚŽƌĐĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝ

Nr.
crt.
0
1
Ϯ
3
ϰ
5
6
7
8
9
10

11

sĂůŽƌŝĐĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝtehnice
Valori
Valori
h͘D͘
ƐŽůŝĐŝƚĂƚĞĚĞ
ŽĨĞƌƚĂƚĞĚĞ
achizitor
furnizor
2
3
4
KW
50

Grupul electrogen 50 kW
1
Putere electrica minim debitatĉ
ĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝŵŽƚŽƌ
Putere minimĉ motor
emaror electric
Baterii de pornire
Rezerǀor minim
ĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝĂůƚĞƌŶĂƚŽƌ
Grad de protecԑie minim
Eumĉr faze
saloare tensiune ieƔire
saloare tensiune între faze
Reglare automatĉ
dĂďůŽƵĚĞĐŽŵĂŶĚĉĚŝŐŝƚĂů
isplaǇ LC cu afiƔarea urmĉtorilor
parametri͗
- tensiune ;între cele 3 faze, între cele 3
faze Ɣi nulͿ
- curent pe fiecare fazĉ
- frecǀenԑĉ
-turaԑia motorului
- contor orar
- presiunea uleiului

CP
scc
scc
litri

80
1Ϯ
1Ϯ
Ϯ00

s
s
AͬEU

IP Ϯ3
3+nul
Ϯ30
ϰ00
A

A
AͬEU

8

A
A
A
A
A

SPECIFICATIE TEHNICA

Indicativ

pentru
Grup electrogen 50 kW

1Ϯ
13
1ϰ
15
16
17
18
19

- temperatura apei
-tensiunea la baterie
ĂƌŽƐĞƌŝĂ
ispozitiǀ de tractare pentru carlig
Sistem de iluminare
Frąnĉ pe tambur
Kmologare RAR remorcĉ+grup+rezerǀor
plin
Certificat de înmatriculare
ŽŶĚŝԑŝŝĚĞůƵĐƌƵ
Temperatura de lucru
Altitudine maǆimĉ
Umiditate maǆimĉ fĉrĉ condensare

Pagina: 9 / 9
A

AͬEU
AͬEU
AͬEU

A
A
A

AͬEU

A

AͬEU

A

0

C
m
%

9

ST_211

-30÷+50
Ϯ000
95

