CATRE,
Operatorii economici interesati

Delgaz Grid SA
Birou Achizitii Administrative
Bd. Pandurilor 42, et. 4
540554 Târgu Mureş
www.delgaz.ro

Ref: Invitatie depunere oferta

Marius Mate

M: +40 756 190 080
claudiumarius.mate@delgaz-grid.ro

Stimați domni/stimate doamne,
Vă invităm sa ne transmiteti o oferta pentru “Presa hidraulica mufat
cable cu acumulatori. Dispozitiv hidraulic de sectionare de la distanta. Presa
hidraulica cu actionare manuala (incl. set bacuri). Presa pentru cleme cu
teaca” conform specificatiei tehnice atasate.
1. Principalele date ale achiziției:
Contractul se va incheia pe o perioada de 12 luni.
Criteriu de atribuire al contractului: pretul cel mai scazut.
Termen de livrare: 30 zile de la data primirii comezii de aprovizionare
Preturile vor fi exprimate in lei si nu contin TVA.
Termen de plata
Termenul general de plata este de 45 de zile. Partile convin de
45 days
comun acord ca data scadentei facturii este stabilita pentru data
EOM - net, de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata. In
*EOM=End cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara,
of Month
scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara raportat la data
de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata.
15 days
Termenul general de plata este de 15 de zile. Partile convin de
EOM - 2% comun acord ca data scadentei facturii este stabilita pentru data
cash
de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata. In
discount
cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara,
*EOM=End scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara raportat la data
of Month
de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului general de plata.
In cazul in care Furnizorul opteaza pentru termenul general de
15 days plata de 15 zile acesta va acorda Achizitorului un discount de
3% cash
3% raportat la valoarea platii. In aceasta situatie plata se
discount
efectueaza la expirarea celor 15 zile, fara a se mai astepta data
de 5 a lunii urmatoare expirarii termenului general de plata. In
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cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara,
scadenta va avea loc in urmatoarea zi bancara.

2. Cerinte privind situația ofertantului și criterii de excludere:
În situatia în care ati mai colaborat cu compania Delgaz Grid SA în
ultimii 3 ani pentru contracte de valori similare și procesul de calificare
este încă valabil nu va fi efectuată o nouă calificare.
În orice alta situație veți primi informații suplimentare pentru calificarea
dvs ca și furnizor Delgaz.
În vederea calificării Compania Delgaz utilizează o platforma online
denumită Synertrade.
3. Cerințe privind capacitatea tehnica și economică a ofertantului:
Experienta similara:- Lista contracte similare, din ultimii cinci ani, si
certificari de buna executie.
Utilaje disponibile:

4.
5.

Oferta va contine:
Oferta financiara
Oferta tehnica( caracteristici tehnice presa)
Calendarul de desfasurare va fi urmatorul:
- Solicitări de clarificare a documentatiei;
- Trimiterea ofertelor, termenul limita este: 06.04.2020, prin email la
claudiu-marius.mate@delgaz-grid.ro
- Calificarea furnizorilor in aplicatia de gestionare a relatiilor cu
furnizorii – Synertrade;
- Analiza și clarificarea ofertelor;
- Derularea unei runde de negociere, in vederea clarificarii tuturor
aspectelor tehnice/financiare/juridice;
- Transmiterea comunicarilor finale si incheierea/semnarea
contractului cu ofertantul clasat pe locul 1;

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge din procedura
operatorii economici care nu respecta criteriile de calificare precum si
ofertele care nu respecta cerintele solicitate prin invitatia de participare si
documentatia atasata.
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Transmitem în ataşament :
- Specificatia tehnica ;
- Draft contract, cod conduita;
Va multumim !

Cu stima,

Andrei Mihaly

Marius Mate

Sef Birou Achizitii Administrative

Analist Suport Achizitii
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SPECIFICAŢIE TEHNICĂ
pentru
DISPOZITIV ELECTRO-HIDRAULIC PENTRU TĂIAT CABLURI

Prezenta specificaţie tehnică s-a întocmit de către:
Divizia Conectare la Rețea și Modernizare
Serviciu Politici Tehnice
din cadrul DELGAZ GRID S.A.
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FOAIE DE VALIDARE

Dispozitiv electro-hidraulic pentru tăiat cabluri

Funcţie / compartiment
Aprobat:

Verificat:

Nume şi prenume

Director Divizia Exploatare şi
Mentenanţă

Petre STOIAN

Sef Serviciu Politici Tehnice

Stelian BULIGA

Senior Specialist Tehnologie

Data intrării în
vigoare
11.06.2018

Semnătură

Marius IUZIC

Specialist Standardizare

Cleopatra PURCARU

Actualizări document (A) Elaborator variantă anterioară:
A0

Prima versiune
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1. Domeniul de utilizare
Prezenta specificaţie tehnică se aplică la procedura de achiziție a unui dispozitiv electro-hidraulic
pentru tăiat cablurile de cupru şi aluminiu, armate sau nearmate.
2. Cerinţe generale şi specifice
Produsele achiziţionate trebuie să îndeplinească cerinţele generale specificate în standardele din
Anexa 1 ataşată, să poată fi operate în condiţii de siguranţă şi să fie compatibile cu echipamentele existente
în instalaţiile DELGAZ GRID S.A..
2.1. Condiţii constructive generale
Toate produsele, trebuie să asigure o funcționare normală, în limita condițiilor de mediu și electrice
de sistem, indicate de beneficiar în specificația tehnică.
Dispozitivul electro-hidraulic pentru tăiat cabluri va fi astfel construit încât operațiile curente de
exploatare și întreținere să poată fi executate în condiții de securitate pentru operatori; va fi certificat din
punct de vedere al securității muncii și va avea marcat în mod distinct și lizibil marcajul de securitate.
2.2 Cerinţe specifice
Toate cerinţele specifice se găsesc in capitolul 6. Anexe, Anexa 2: Tabel cu valorile caracteristicilor
tehnice solicitate de achizitor şi valorile ofertate ale acestor caracteristici.
2.3. Marcare şi inscripţionare
Toate echipamentele vor fi inscripționate cu etichete din materiale rezistente în timp sau ștanțate cu
următoarele date:
- fabrica producătoare;
- anul fabricației;
- tipul dispozitivului
- semnalizare de avertizare
pentru a nu exista riscul de tăiere in cuțit conform IP – SSM-33 .
Pe fiecare ambalaj se va marca vizibil:
- fabrica producătoare,
- greutatea,
- dimensiuni
Dispozitivul va avea inscripționat pe etichetă marcajul CE (acest simbol indicând faptul că
echipamentul respectă normele UE aplicabile produsului în materie de securitate, sănătate şi protecţia
mediului).
2.4. Eliminare deşeuri
Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a
echipamentului după expirarea duratei de viață.
Totodată se vor prezenta fișe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.
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2.5 Teste şi acceptări
2.5.1 Acceptarea echipamentelor
Delgaz Grid S.A. îşi rezervă dreptul de a asista la testarea dispozitivelor după ce s-a dat comanda de
achiziţie. Pentru orice modificare adusă dispozitivului pentru îndepărtarea stratului semiconductor se pot
solicita teste şi negocieri.
Dispozitivul electro-hidraulic pentru tăiat cabluri va fi acceptat doar dacă sunt îndeplinite toate
cerințele din prezenta specificație tehnică și dacă sunt livrate cu toate accesoriile necesare pentru montaj și
buna funcționare în exploatare.
2.5.2 Teste
Dispozitivul electro-hidraulic pentru tăiat cabluri va avea toate testele și verificările făcute în
concordanță cu normele specifice în vigoare.
După acceptarea ofertei, beneficiarul poate solicita efectuarea testelor de rutină (individuale). Lista
testelor de rutină necesare și laboratorul de încercări la care se vor realiza probele se vor stabili de comun
acord între părți. La cererea beneficiarului, testele de rutină vor fi realizate în prezența beneficiarului, caz în
care furnizorul va trimite invitație de participare la probe cu minim trei săptămâni înainte de data execuției
probelor.
3. Documentaţii
3.1. Documentaţii depuse la faza de ofertare
Ofertă depusă trebuie să conțină Specificația tehnică asumată și semnată de către furnizor. În cazul
neîndeplinirii unor performanțe sau cerințe solicitate, ofertantul va indica clar acest aspect.
Pe lângă Specificația tehnică semnată, ofertantul va prezenta și următoarele documentații tehnice:
- Cărţile tehnice redactate în limba romană (pe suport de hârtie şi în format electronic) trebuie să
cuprindă: caracteristici funcţionale; instrucţiuni de montaj; gabarite; instrucţiuni de verificare și
instrucţiuni de exploatare.
- Buletine de verificare pentru testele de tip.
- Procedura proprie de testare ;
- Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
- Certificat/declarație de conformitate a produselor ofertate.
- Dovada existenței sistemului integrat de control al:
 calității conform SR EN ISO 9001:2015, care garantează o asigurare continuă a
proprietăților neschimbate ale produsului, conform solicitării utilizatorului;
 mediului pentru produse, conform SR EN ISO 14001:2015;
 sistemului de sănătate și siguranță la locul de muncă pentru produse, conform
SR EN OHSAS 18001:2008.
- Instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului după expirarea duratei de
viață și fișe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.
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3.2. Documentații transmise la livrare
Odată cu fiecare echipament livrat, furnizorul va transmite și următoarele documente:
- Cărţile tehnice redactate în limba romană (pe suport de hârtie şi în format electronic) trebuie să
cuprindă: caracteristici funcţionale; instrucţiuni de montaj; gabarite; instrucţiuni de verificare și
instrucţiuni de exploatare.
- Buletine de verificare pentru testele individuale și testele de lot.
- Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
- Certificat de garanție.
- Certificat/declarație de conformitate a produsului livrat.
Instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului după expirarea duratei de viață
și fișe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.
4. Ambalare, transport și depozitare
Toate materialele și echipamentele achiziționate vor fi livrate conform conceptului logistic al DELGAZ
Grid S.A., dacă acestea sunt livrate în depozitul logistic al DELGAZ Grid S.A.
4.1. Recepţia
Recepția produselor livrate se va face în depozitele beneficiarului sau la locul de montaj, de către
personalul de specialitate al DELGAZ Grid. La recepție produsele vor fi verificate atât cantitativ cât și calitativ.
Orice abatere de la cerințele exprimate în prezenta specificație tehnică va fi considerată neconformitate.
La prima livrare, beneficiarul își rezervă dreptul de a face recepția calitativă la sediul furnizorului, sau
să solicite participare la teste FAT. Această recepție se va face pentru fiecare tip de echipament ofertat și va
fi considerată o recepție calitativă de referință pentru livrările ulterioare atât din punct de vedere al
conformității tehnice a produsului cât și din punct de vedere al documentației tehnice anexate la livrarea
echipamentelor.
5. Garanții
Perioada de garanție minimă acceptată de beneficiar se compune din doua termene și anume:
a) perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrării;
b) perioada de garanție în exploatare: minim 24 luni de la data preluării din depozit, în condițiile în
care preluarea s-a realizat în termenul de la punctul a). Daca preluarea s-a realizat după expirarea
perioadei de depozitare atunci perioada de garanție va fi de minim 24-n luni, unde „n” este
numărul de luni care au trecut peste perioada de depozitare.
Perioada de garanție finală cu care vor fi achiziționate produsele va fi stabilită în contract, după
negociere, dar nu poate fi mai mică decât cea menționată anterior.
6. Anexe:
Anexa 1: Standarde, legi şi prescripţii aplicabile
Standarde specifice:

5

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ
pentru
Dispozitiv electro-hidraulic pentru tăiat
cabluri

Indicativ

ST 213

Pagina: 6 / 6

SR EN 10020:2003

Definirea și clasificarea mărcilor de oțel

SR 9691:1994

Uleiuri hidraulice aditivate

SR EN 809+A1:2010

Pompe și agregate de pompare pentru lichide. Cerințe comune de
securitate

Standarde şi norme generale
SR EN ISO 9001:2015

Sisteme de management al calității. Cerințe

SR EN ISO 14001:2015

Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare

SR OHSAS 18001:2008

Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe

IP-SSM-33

Instrucțiune Proprie de Securitate și Sănătate în muncă

Anexa 2: Tabel cu valorile caracteristicilor tehnice solicitate de achizitor si valorile ofertate ale acestor
caracteristici
Nr.
crt.

Dispozitiv electro-hidraulic pentru tăiat
cabluri

0
1
1.1
1.2
1.3

1
Caracteristici tehnice
Diametrul conductorului prelucrat
Presiunea de lucru
Forța de tăiere
Ulei hidraulic biodegradabil ce nu reprezintă
pericol pentru mediu
Lungimea minimă a furtunului electroizolant
Temperatură de funcționare
Greutate maximă

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Accesorii ( cablu flexibil pentru împământare,
țăruș, etc)

6

U.M.
2
mm
Bar
kN

Valori caracteristice tehnice
Valori
Valori
solicitate de
ofertate de
achizitor
furnizor
3
4
100 mm
600
100
DA

m
C
kg
0

10
-20÷+40
20
Se vor preciza
accesoriile pentru
funcționare

