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Informații despre Entitatea contractantă

Entitate contractantă (Achizitor): S.C. Delgaz Grid S.A. cu sediul în Târgu Mureş, B-dul Pandurilor nr. 42, cod poştal
540554, judeţul Mureş, cu adresa de corespondenţă Târgu Mureş, B-dul Pandurilor nr. 42, cod poştal 540554, judeţul
Mureş.
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Obiectul documentaţiei descriptive

Prezentul caiet de sarcini este valabil pentru achiziția de către S.C. Delgaz Grid S.A. de Cocs de petrol calcinat.
Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează,
caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și
sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare,
condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante. Respectarea cerințelor din caietul de sarcini este
obligatorie pentru toți ofertanții. Ofertele care nu îndeplinesc cerințele impuse de entitatea contractantă vor fi respinse.

3

Descrierea generală a produselor

Cocsul de petrol calcinat este un produs care se utilizează în sistemele de protectie catodica a retelelor de distributie și
alimentare cu gaze naturale, din otel, pozate subteran, ca materie primă la fabricarea electrozilor. Cocsul de petrol
calcinat este un reziduu negru, poros şi solid, provenit de la cracarea sau distilarea distructivă a petrolului, sau obţinut
din uleiuri din minerale bituminoase.

4

Informatii generale

4.1 Livrare, ambalare, etichetare si transport
Furnizorul va livra produsele în conformitate cu graficul de livrare. Termenul de livrare este cel stabilit în contract. Un
produs este considerat livrat când toate activitățile prevazute în cadrul contractului au fost realizate și este receptionat de
catre reprezentantul S.C. Delgaz Grid S.A..
Furnizorul are obligația de a anunța gestionarii/solicitanții menționati în comanda de aprovizionare despre data și locul
la care se livrează produsele/echipamentele, în vederea organizării depozitului/șantierului și a recepției materialelor în
bune condiții. Livrarea și recepția produselor se va face numai în zilele și intervalele orare lucrătoare ale S.C. Delgaz
Grid S.A..
Produsele livrate vor fi obligatoriu însotite de:
-

aviz de însotire a mărfii pe care se menționează obligatoriu numărul comenzii de aprovizionare SAP;

-

copie dupa factură;

-

certificat de calitate;

-

certificate de garanţie;

-

declaraţie de conformitate;

-

instructiunile de transport, manipulare și depozitare specifice produselor livrate.

Furnizorul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul
transportului acestora către destinația stabilită în comanda de aprovizionare.

4.2 Recepţia şi garanţia produselor
Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal, semnat de Furnizor și Achizitor. Recepția produselor se va
realiza în două etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:
a)

recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Achizitor;
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b) recepția calitativă se va realiza după verificarea produselor și după caz, după remedierea neconformităților
apărute. Perioada de garanție a produselor este de minim 24 de luni calendaristice şi începe de la data recepţiei.
In cazul în care, în perioada de garanţie se constată neconformitati, garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate
din remedierea şi înlocuirea produselor defecte, inclusiv dar fără a se limita la:
- închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);
- ambalare, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi, etc.);
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);
- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- înlocuirea produselor defecte;
- curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția.

4.3 Decontarea produselor
Decontarea produselor se va face după executarea recepţiei.

4.4 Mentenanța corectivă în perioada de garanție
Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție pentru un produs, care se efectuează pe parcursul
duratei de garanţie, ca urmare a unor neconformitati constatate, cu scopul de a restabili functionalitatea acestuia.
Mentenanța corectivă trebuie sa acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă si altele asemenea.

4.5 Suport tehnic
Pe toată durata perioadei de garanție Furnizorul va asigura suport tehnic. Furnizorul va desemna o persoana de contact
dedicată personalului S.C. Delgaz Grid S.A. unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță
corectivă sau se solicită suport tehnic din partea Furnizorului. Furnizorul va răspunde în timp util la orice incident
semnalat de reprezentantul S.C. Delgaz Grid S.A., în funcție de nivelul incidentului.
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Protecţia mediului

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. Fişa tehnică a furnizorului va cuprinde greutatea materialelor utilizate la transportul (europalet, …) şi
ambalatul (carton pentru cutii, folie, ...) produsului furnizat.
Se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare, specifice protecţiei mediului:
- Legea 211/2011 – republicata, privind regimul deseurilor;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
- OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea nr. 265/29.06.2006;
- HG 55/2011 privind stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact
energetic.
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Riscuri și măsuri de prevenire

La implementarea contractului, potentialele riscuri care pot apărea sunt următoarele:
- furnizorul nu poate onora contractul încheiat, pe motiv de încetare a activitatii (reorganizare, faliment, etc.);
- produsele livrate să nu corespundă din punct de vedere tehnic cu cerințele caietului de sarcini;
- întârzieri în livrarea produselor care pot conduce la nerealizarea planului de investiții și de mentenanță;
- neîndeplinirea planului de investitii asumat va duce la aplicarea de penalități sau amenzi din partea autorității
naționale de reglementare în domeniul energiei;
- nerespectarea graficului de livrare asumat;
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- necesitatea organizării unei noi proceduri de achiziție in cazul in care furnizorul nu poate onora contractul.
Măsurile de prevenire a riscurilor sunt:
- pentru produsele care nu corespund cerintelor din caietul de sarcini se va solicita înlocuirea acestor produse
neconforme conform clauzelor contractuale:
- pentru întârzieri în livrari sau pentru nerespectarea graficului de livrare asumat se vor calcula penalități,
conform prevederilor contractuale;

7

Prezentare ofertă tehnică

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, emis de către un organism de certificare acreditat;
• dovezi privind valabilitatea certificatului sistemului de management al calităţii şi monitorizarea regulată de către
organismul de certificare (dacă este cazul);
• fişele tehnice ale produselor (vor cuprinde condiţiile exprimate prin caracteristici, însuşiri, proprietăţi şi toate
informaţiile referitoare realizării - fabricării produselor);
• instrucţiuni de utilizare editate în limba română;
• instrucţiunile de manipulare, transport şi depozitare specifice produselor livrate;
• norme de securitate a muncii aplicabile la utilizarea produselor, 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) – dacă este cazul;
• 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) performanțele determinate și verificate pentru produsul în cauză, potrivit standardelor aplicabile;
f) lista cu standardele materialelor utilizate pentru fabricarea produselor;
g) data şi locul emiterii declaraţiei de conformitate;
h) semnătura, numele şi funcţia persoanei autorizate care acţionează în numele emitentului;
i) orice limitare a valabilităţii declaraţiei de conformitate.
Toate actele, documentele şi descrierile, trebuie întocmite în limba română. Traducerile trebuie legalizate şi predate
împreună cu textul original.
Ofertantul va depune în cadrul ofertei tehnice un catalog cu poze, o poza generală a produsului si o poză cu marcajul
produsului. Odată cu depunerea ofertei tehnice se va depune și o copie a acesteia în format electronic, pe un stick de
memorie USB 2.0, dupa caz.
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Specificația tehnică nr. ST 547/2020
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x GRYH]LSULYLQGYDODELOLWDWHDFHUWLILFDWXOXLVLVWHPXOXLGHPDQDJHPHQWDOFDOLWăĠLLúLPRQLWRUL]DUHD
UHJXODWăGHFăWUHRUJDQLVPXOGHFHUWLILFDUH GDFăHVWHFD]XO 
x ILúHOH WHKQLFH DOH SURGXVHORU YRU FXSULQGH FRQGLĠLLOH H[SULPDWH SULQ FDUDFWHULVWLFL vQVXúLUL
SURSULHWăĠLúLWRDWHLQIRUPDĠLLOHUHIHULWRDUHUHDOL]ăULLIDEULFăULLSURGXVHORU 
x LQVWUXFĠLXQLGHXWLOL]DUHHGLWDWHvQOLPEDURPkQă
x LQVWUXFĠLXQLOHGHPDQLSXODUHWUDQVSRUWúLGHSR]LWDUHVSHFLILFHSURGXVHORUOLYUDWH
x QRUPHGHVHFXULWDWHDPXQFLLDSOLFDELOHODXWLOL]DUHDSURGXVHORUvQOLPEDURPkQă VDXFHUWLILFDWXO
GHFRQIRUPLWDWHDFDOLWăĠLLGHVHFXULWDWHHOLEHUDWGHXQRUJDQLVPUHFXQRVFXWFRQIRUPOHJLVODĠLHLvQ
GRPHQLXOVHFXULWăĠLLúLVăQăWăĠLLvQPXQFă 
x ILúDGHVHFXULWDWH GDWHUHIHULWRDUHODVăQăWDWHVLJXUDQĠDvQH[SORDWDUHúLSURWHFĠLDPHGLXOXL
DPELDQW ±GDFăHVWHFD]XO
x FHUWLILFDWGHJDUDQĠLH±PRGHO
x FHUWLILFDWGHFDOLWDWHPRGHO
x GHFODUDĠLDGHFRQIRUPLWDWHDSURGXFăWRUXOXLSHQWUXFDUDFWHULVWLFLOHWHKQLFHDOHSURGXVXOXLFRQIRUP
FX65(1,62&(,
/DILHFDUHOLYUDUHSURGXVHOHYRUILvQVRĠLWHGH
9 FHUWLILFDWGHFDOLWDWH SUH]HQWvQGRFXPHQWDĠLDGHRIHUWDUHúLODRULFHOLYUDUH 
9 FHUWLILFDWGHJDUDQĠLH SUH]HQWvQGRFXPHQWDĠLDGHRIHUWDUHúLODRULFHOLYUDUH 
9 GRFXPHQWHGHFRQIRUPLWDWH
9 DYL]XOGHvQVRĠLUHDPăUILL
9 LQVWUXFĠLXQLOHGHPDQLSXODUHWUDQVSRUWúLGHSR]LWDUHVSHFLILFHSURGXVHORUOLYUDWH
9 QRUPHGHVHFXULWDWHDPXQFLLDSOLFDELOHODXWLOL]DUHDSURGXVHORUvQOLPEDURPkQă
7RDWH DFWHOH GRFXPHQWHOH úL GHVFULHULOH WUHEXLH vQWRFPLWH vQ OLPED URPkQă 7UDGXFHULOH
WUHEXLHOHJDOL]DWHúLSUHGDWHvPSUHXQăFXWH[WXORULJLQDO

'RFXPHQWHGHFRQIRUPLWDWHDOHSURGXVHORU
'HFODUDĠLD GH FRQIRUPLWDWH D SURGXFăWRUXOXL SHQWUX FDUDFWHULVWLFLOH WHKQLFH DOH SURGXVXOXL FRQIRUP
FX65(1,62&(,
'HFODUDĠLDGHFRQIRUPLWDWHWUHEXLHVăFRQĠLQăFHOSXĠLQ
D LGHQWLILFDUHDXQLFăDGHFODUDĠLHLGHFRQIRUPLWDWH
E QXPHOHúLDGUHVDGHFRQWDFWDOHHPLWHQWXOXLGHFODUDĠLHLGHFRQIRUPLWDWH
F LGHQWLILFDUHDRELHFWXOXLGHFODUDĠLHLGHFRQIRUPLWDWH
G GHFODUDUHDFRQIRUPLWăĠLLSURGXVHORUFXFHULQĠHOHVWDQGDUGHORUGHIDEULFDUH VHYDPHQĠLRQDOLVWD
FRPSOHWăúLFODUăDVWDQGDUGHORUVDXDDOWRUFHULQĠHVSHFLILFHXWLOL]DWHODIDEULFDUHDSURGXVHORU 
H SHUIRUPDQ܊HOH GHWHUPLQDWH ܈L YHULILFDWH SHQWUX SURGXVXO vQ FDX]ă SRWULYLW VWDQGDUGHORU
DSOLFDELOH
I OLVWDFXVWDQGDUGHOHPDWHULDOHORUXWLOL]DWHSHQWUXIDEULFDUHDSURGXVHORU
J GDWDúLORFXOHPLWHULLGHFODUDĠLHLGHFRQIRUPLWDWH
K VHPQăWXUDQXPHOHúLIXQFĠLDSHUVRDQHLDXWRUL]DWHFDUHDFĠLRQHD]ăvQQXPHOHHPLWHQWXOXL
L RULFHOLPLWDUHDYDODELOLWăĠLLGHFODUDĠLHLGHFRQIRUPLWDWH



6SHFLILFDĠLHWHKQLFăSHQWUXFRFVSHWUROFDOFLQDWúLFRFVPHWDOXUJLF

3DJLQD



2GDWă FX GHSXQHUHD RIHUWHL WHKQLFH VH YD GHSXQH ܈L R FRSLH D DFHVWHLD vQ IRUPDW HOHFWURQLF SH XQ
VWLFNGHPHPRULH86%

&HULQĠHSULYLQGVLVWHPHOHGHPDQDJHPHQW

)XUQL]RUXO ܈LVDX SURGXFăWRUXO YRU GHPRQVWUD FX R FRSLH D FHUWLILFDWXOXL Fă DX LPSOHPHQWDW XQ
VLVWHPGHPDQDJHPHQWDOFDOLWăĠLLFHUWLILFDWFRQIRUPFX65(1,62VDXH[WUDVGLQPDQXDOXO
FDOLWă܊LL UHVSHFWLY SURFHGXULOH RSHUD܊LRQDOH ܈L LQVWUXF܊LXQLOH GH OXFUX Fă HVWH DVLJXUDWă SHUPDQHQW
FRQWLQXLWDWHDFDUDFWHULVWLFLORUSURGXVXOXLVROLFLWDWHvQDFHDVWăVSHFLILFDĠLHúLJDUDQWDWăGHSURGXFăWRU
VDX SUH]HQWDUHD XQHL GHFODUD܊LL GLQ SDUWHD RSHUDWRUXOXL HFRQRPLF RIHUWDQW FDUH Vă FRQILUPH FD
SURGXVHOH VXQW IDEULFDWH vQ VLVWHPXO GH PDQDJHPHQW DO FDOLWăĠLL FRQIRUP 65 (1 ,62  VDX
FRQIRUP FHULQ܊HORU GLQ PDQXDOXO SURSULX DO FDOLWă܊LL UHVSHFWLY SURFHGXULORU ܈L LQVWUXF܊LXQLORU GH
OXFUX 0DQXDOXO FDOLWăĠLL YD IL SXV OD GLVSR]LĠLH SHQWUX D IL FRQVXOWDW OD VHGLXO SURGXFăWRUXOXL
IXUQL]RUXOXL OD FHUHUHD DFKL]LWRUXOXL GH FăWUH VSHFLDOLúWLL DFHVWXLD FDUH vúL UH]HUYă GUHSWXO GH D
HIHFWXDW XQ DXGLW OD SURGXFăWRU úLVDX IXUQL]RU ÌQ DFHVW VHQV FX DFRUGXO SURGXFăWRUXOXL YRU IL
SUHOHYDWHSURGXVHGLQSURGXFĠLDFXUHQWăSHQWUXDILWHVWDWHúLYHULILFDWHvQWUXQODERUDWRUWHUĠ

6WDQGDUGH܈LQRUPH

ÌQFD]XOvQFDUHvQFRQĠLQXWXODFHVWRUVWDQGDUGHVHIDFHUHIHULUHODUHJOHPHQWăULFDUHDXIRVWDEURJDWH
VDXPRGLILFDWHVXQWYDODELOHPRGLILFăULOHDSUREDWHXOWHULRUGHFăWUHLQVWLWXĠLLOHDELOLWDWH)XUQL]RUXO
DUHREOLJD܊LDFDLQFD]XOLQFDUHSHGXUDWDGHYDODELOLWDWHDFRQWUDFWXOXLRULFDUHGLQVWDQGDUGHOHGH
PDL MRV YRU IL DEURJDWH ܈L vQORFXLWH FX DOWH VWDQGDUGH HFKLYDOHQWH GH FăWUH LQVWLWX܊LLOH DELOLWDWH Vă
GHSXQă WRDWH GLOLJHQWHOH FD SDQD OD GDWD OLPLWD SUHYă]XWă LQ QRXO VWDQGDUG Vă LD OHJăWXUD FX
SURGXFăWRUXO VL VD DFWXDOL]H]H WRDWH GRFXPHQWHOH GH FRQIRUPLWDWH VL GH FDOLWDWH DOH SURGXVHORU
FRQWUDFWDWHVLIXUQL]DWH

,62&RFV(úDQWLRQDUH
67$6&RFVSHQWUXWXUQDWRULH
65(1,626LVWHPHGHPDQDJHPHQWDOFDOLWDWLL&HULQWH
65 (1 ,62&(,    (YDOXDUHD FRQIRUPLWDWLL 'HFODUDWLD GH FRQIRUPLWDWH GDWD GH
IXUQL]RU3DUWHD&HULQWHJHQHUDOH

1RUPH
173((   ± 1RUPH WHKQLFH SHQWUX SURLHFWDUHD H[HFXWDUHD úL H[SORDWDUHD VLVWHPHORU GH
DOLPHQWDUHFXJD]HQDWXUDOH

7UHEXLH UHVSHFWDWH WRDWH QRUPHOH UHJOHPHQWăULOH SUHYHGHULOH GLVSR]L܊LLOH úL OHJLOH YDODELOH vQ
5RPkQLDFKLDUGDFăDFHVWOXFUXQXHVWHLQGLFDWvQDFHDVWăVSHFLILFDĠLHWHKQLFă

