CAIET DE SARCINI
DATE GENERALE
1. Denumirea serviciului solicitat: Achiziţionarea de echipamente de stocare pentru completarea
dotarilor existente din depozitele Logistice Delgaz Grid

DATE TEHNICE

Componente Rafturi modulare cu posibilitate reglare înălţime poziţie rafturi
Marfa de stocat:
• Paleţi/cutii de lemn- greutate max 800 kg/palet şi dimensiuni maxime de 120/100/h160 cm
per palet
Montare rafturi: spațiu interior
Material: galvanizat
Specificaţii tehnice minime şi obligatorii:
Lot 1

Set rafturi modulare cu polite pentru paleti, latime1800mm
Înălţime montanți: 3000 mm
Lățime montanți:1000-1100mm
Greutate minimă de suportat/modul (2 montanţi): 3200kg, distribuiţi pe 2 nivele
Greutate minimă de suportat /traversă – 1600kg
Lungime traversă: 1800mm
Cantitate: 3 seturi conform schiță așezare anexa 1
Locație de livrare: Bacau
Livrarea produselor se va face în locaţiile solicitate de achizitor in comanda de aprovizonare, iar
preţul unitar a acestora va include transportul, manipularea şi montajul.
Termen livrare: maxim 4 săptămâni de la semnarea contractului
Termen de garanţie : 24 luni
Montajul rafturilor se face la cerere ulterior livrarii, în termen de maxim 4 saptamani de la livrare, în
orice depozit logistic.
Producator: stat membru UE
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SITUAŢIA PROPUSĂ
Solicitarea vine din partea Departamentului Managementul Depozitelor şi propune
achiziţionare de polite şi montanti de rafturi pentru dotarea depozitetlor logistice Bistrita si Iasi în
vederea asigurării condiţiilor optime de manipulare şi depozitare a materialelor stocate.
Decontarea serviciului prestat se va face pe baza de factură emisă dupa recepţia montarii
produselor din fiecare locaţie.

MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, SITUAŢII DE
URGENŢĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Firma prestatoare îşi va asuma raspunderea pentru eventualele pagube cauzate în urma
montajului incorect şi va răspunde direct de siguranţa bunurilor şi securităţii angajaţilor care
operează în zona delimitată în care se vor monta rafturile. Furnizorul va pune la dispoziţia
beneficiarului lista persoanelor care vor efectua lucrările de montaj, iar pe durata desfăşurării
contractului acestea vor respecta normele HSE din cadrul companiei DEGR
Coordonatorul Administrare Clădiri va înştiinţa înainte de începerea lucrărilor reprezentantul
HSE, care va efectua instruirea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, Situaţiilor de Urgenta
şi Protecţia Mediului, instruire care va fi înregistrata in fişa de instruire colectivă.
Prestatorul nu va demara lucrările înainte de a se asigura că beneficiarul prin reprezentantul
HSE a efectuat instruirea şi semnarea convenţiilor privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă,
Situaţiile de Urgenţă şi Protecţia Mediului.
În situaţia în care prestatorul de servicii lucrează cu subcontractori, va informa înprealabil
beneficiarul despre personalul subcontractat.
Pe toată durata activităţilor prestate în cadrul companiei DEGR, furnizorul îşi va asuma
responsabilitatea respectării regulilor de siguranţă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi
principiile de securitate, sănătate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului implementate de
către Departamentul HSE din cadrul companiei DEGR.
Prestatorul are obligaţia să asigure condiţii normale de lucru şi să aplice măsuri de prevenire
adecvate pentru evitarea producerii oricăror accidente de muncă în timpul execuţiei şi exploatării.
Totodată va asigura pentru personalul propriu echipamentul de protecţie adecvat riscurilor
identificate şi evaluate pentru activităţile desfăşurate.
Prestatorul are obligaţia de a încheia o convenţie cu beneficiarul lucrării, privind organizarea
activităţilor de securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului, în care vor fi
stipulate condiţiile şi regulile de siguranţă la efectuarea lucrărilor.
Convenţia va fi anexă la contractul de execuţie şi are rolul de a stabili condiţiile de securitate
şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului pentru lucrătorii care execută
activităţile în vederea prevenirii şi evitării incidentelor şi asigurării condiţiilor adecvate de muncă.
Toate lucrările de execuţie şi realizare a serviciilor prestate vor respecta prevederile de
securitate şi sănătate în muncă prevazute de:
• Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006;
• HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a LSSM nr. 319/2006
actrualizata prin HG 955/2010;
• HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la
locul de munca;
• HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca;
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HG nr. 1146 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori
a echipamentelor de munca;
• HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
Conducătorii locurilor de muncă de la prestator vor asigura:
a) instruirea personalului la fazele şi intervalele stabilite prin legislaţia în vigoare, precum şi pentru
lucrări periculoase în funcţie de complexitatea activităţilor efectuate, întocmirea şi semnarea cu
personalul instruit a documentelor doveditoare;
b) dotarea cu echipament individual de protecţie şi de lucru corespunzător sarcinilor de muncă şi
riscurilor profesionale la care pot fi expuşi lucrătorii;
c) verificarea stării utilajelor, agregatelor, aparatelor şi sculelor cu care se lucrează si înlaturarea sau
repararea celor care prezinta defectiuni;
Legislaţia în domeniul Situaţiilor de Urgenţă care trebuie respectată:
- Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind Apărarea Împotriva Incendiilor
- Ordinul MAI nr. 163 din 28.02.2007 de aprobare a Normelor Generale de Apărare Împotriva
Incendiilor
- Ordinul MAI nr. 166 din 27.07.2010 pentru aprobarea Dispozitiilor Generale privind Apararea
Împotriva Incendiilor la constructii si instalaţiile aferente
- Ordinul MAI nr. 262 din 02.12.2010 pentru aprobarea Dispozitiilor Generale de Aparare
Împotriva Incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri
- Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor P118/99

•

În toate etapele de execuţie a lucrărilor se vor respecta prevederile legale specifice protecţiei
mediului:
● OUG 195/2005 privind protecţia mediului
● OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor
● HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor
●HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
●HG 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viaţa, sănătatea,
securitatea muncii şi protecţia mediului
După terminarea lucrărilor, deşeurile rezultate din desfăşurarea activităţii vor fi colectate selectiv şi
valorificate sau eliminate conform legislaţiei specifice.
La utilizarea substanţelor chimice periculoase se vor respecta regulile de siguranţă, colectare a
deşeurilor, de intervenţie şi prim ajutor în caz de necesitate prevăzute in Fişele Tehnice de Securitate
pe care utilizatorii trebuie să le deţină.
Pentru orice poluare accidentală a mediului înconjurător ce intervine ca urmare a desfăşurării
activităţii, se va acţiona imediat pentru limitarea/îndepărtarea poluării.

Întocmit:
Specialist Coordonator Depozite SNV
Cristina Pașcu
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Anexa 1

Lot 1 Livrare Bacau
a) 1 set format din 5 cadre H3000X1100 mm si traverse de 1800mm lungime conform schita de
aranjare– se vor stoca paleți pe 2 nivele

b) 1 set format din 4 cadre H3000X1100 mm si traverse de 1800mm lungime conform schita de
aranjare– se vor stoca paleți pe 2 nivele

c) 1 set format din 6 cadre H3000X1100 mm si traverse de 1800mm lungime conform schita de
aranjare– se vor stoca paleți pe 2 nivele
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