CAIET DE SARCINI
DATE GENERALE
1. Denumirea serviciului solicitat: Furnizor materiale de remedieri și întreținere service SRS /
SRM, pentru echipele ce desfăşoară activităţi de exploatare şi mentenanţă în cadrul Delgaz
Grid SA
2. Amplasament: Zona de activitate :
• Sistemele de distribuție gaze naturale, aflate în exploatarea SC DELGAZ-Grid SA, pe raza
județului, Sibiu.
- SRM Mondostar (Sibiu);
- SRM Sidress (Sibiu);
- SRM Freuenthal Automotive (fost Styria Arcuri) (Sibiu);
- SRM Rebat (Copsa Mica);
DATE TEHNICE
Materialele de remedieri si întreținere service care se doresc a fi achiziționate, sunt
componente electrice și de automatizare, care au rolul de a servi la efectuarea de reparații, de
întretinere si service la echipamentele constructive ale SRS / SRM mentionate mai sus.
- Se doreste achizitia a patru motoare electrice pentru actionare in SRM de tip, Motor
Z100.654 motor-VDX0-063-00,180-2-400Y5-F7-03-0000G-KP.
Motoarele vor fi livrate catre solicitantul nominalizați în comanda de aprovizionare,
împuternicit de SC DELGAZ-Grid SA.
CERINŢE
Se va emite o singura comanda de aprovizionare.
PROTECTIA MEDIULUI
Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului instrucțiuni privind modul de tratare / valorificare a
echipamentului / produsului după expirarea duratei de viață. Totodată se vor prezenta fișe de
securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.
Se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare, specifice protecţiei mediului:
-

Legea 211/2011 –republicată privind regimul deşeurilor;
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje;
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-

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;
CONDIȚII DE GARANȚIE:

Produsele ce se vor achiziționa vor fi garantate minim 12 luni de la recepție;
În cazul apariției unor defecțiuni sau deteriorari ale produselor, ce fac obiectul Caietului de
sarcini, furnizorul va asigura pe cheltuiala sa, să livreze alte produse, în vederea înlocuirii celor
deteriorate, în termen de maxim 10 zile de la comunicarea achizitorului.
Produsele se vor preda reprezentantului DELGAZ- GRID împreună cu o copie după factură.
Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
a) factură fiscală cu menţionarea datelor: numărul contractului; persoana din DELGAZ Grid SA
responsabilă de contract; data scadenţei facturii conform contract; prima zi de calcul penalitaţi,
conform contract; numărul comenzii de aprovizionare
b) avizul de expediţie pe care se vor trece preţurile unitare;
c) certificatul de garanţie;
d) declaraţia de conformitate şi instrucţiunile de utilizare în limba română;
e) instrucţiuni de montaj;
f) instrucţiuni de manipulare;
g) instrucţiuni de depozitare;
h) document de certificare a calităţii produsului;

Întocmit,
Specialist Suport Achiziții Gaz
Rosca Sorin
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