Fax
Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et. 4, 540554 Târgu Mureş

Operatori economici

Delgaz Grid SA
Achizitii Administrative
Bd. Pandurilor 42,
540554 Târgu Mureş
Erwin Wagner

Nr.fax:

T +40-745 676 341

18.02.2022, Tg Mures

Delgaz Grid SA, vă invită să transmiteti oferta in cederea semnarii unui
contract pe o perioada de 2 ani in vederea asigurarii serviciului de
verificari si mentanata EIP lucru la inaltime, conform descrierilor Caietul
de Sarcini si documentele atasate. Echipamentele vor fi transmise pentru
verificare/mentenanta in functie de necesitatile DEGR.
1.
Atribuirea se face prin competiţie, criteriul de atribuire: pretul cel
mai scazut;
2.
Termen de prestare: max 30 zile de la data comenzii;
3.
Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprindă:
Formularul de oferta (oferta financiara) cuprinzând preţuri unitare
Specificatia/descrierea tehnica
Termenul de livrare
Garanţia
4.
Limba de redactare a ofertei : Romana;
5.
Preţul va fi exprimat in lei, fără TVA;
6.
Termenul de plata agreat este de 45 zile EOM de la facturare si
depunere facturi.
8.
Data limita pentru depunerea ofertei: 23.02.2020, pe adresa de email erwin.wagner@delgaz-grid.ro.
Cu stima,
signed by
ERWIN Digitally
ERWIN WAGNER
Date: 2022.02.18
WAGNER 13:23:52 +02'00'

Erwin Wagner
(Responsabil de categorie globala)
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1. DOMENIUL DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini este valabil pentru achizitia de catre DELGAZ GRID SA a „Serviciilor
de verificari EIP lucru la inaltime si mentenanta mijloace de securitatea muncii” utilizate de
catre personalul angajat al DELGAZ GRID in vederea desfasurarii activitatilor de mentenanta in
conditii de siguranta, in cadrul retelelor de distributie a electricitatii si gazelor naturale.
Echipamentele individuale de protectie destinate desfasurarii activitatilor care implica lucrul la
inaltime necesita periodic operatii de mentenanta si verificari periodice a parametrilor si a starii
acestora.
2. CANTITATILE SI CARACTERISTICILE TEHNICE SUPUSE ACHIZITIEI
Echipamentele care vor necesita servicii de verificare sunt:
Nr
crt
1.

Denumire
echipament
Centura de
siguranta tip
ROMIND

2.

Mijloc de
legatura fix

3.

Mijloc de
legatura
reglabil cu
manustop

4.

Suport de
ancorare
flexibil

5.

Opritor de
cadere cu sau
fara absorbitor
de energie si
carlig
Carabiniera
automata

6.

7.
8.

Troliu
Trepied

U
M

Cant
estimate
24 luni
1004

buc

1037
buc

1000
buc

884
buc

864
buc

buc

2127

buc
Buc

192
142

CARACTERISTICI TEHNICE
Forta de rupere min 15 kN
Tip material = poliester
Nici un element nu se rupe la F = 15 kN
Nu se rupe la un soc cu masa de 100 kg la
factor de cadere 2.
Forta de rupere min 15 kN
Tip material = poliester
Nici un element nu se rupe la F = 15 kN
Nu se rupe la un soc cu masa de 100 kg la
factor de cadere 2.
Forta de rupere min 15 kN
Tip material = poliester
Nici un element nu se rupe la F = 15 kN
Nu se rupe la un soc cu masa de 100 kg la
factor de cadere 2.
Forta de rupere min 15 kN
Tip material = poliester
Nici un element nu se rupe la F = 15 kN
Nu se rupe la un soc cu masa de 100 kg la
factor de cadere 2.
Forta de rupere min 15 kN
Tip material = poliester
Nici un element nu se rupe la F = 15 kN
Nu se rupe la un soc cu masa de 100 kg la
factor de cadere 2.
Forta de rupere min 15 kN
Tip material = poliester
Nici un element nu se rupe la F = 15 kN
Nu se rupe la un soc cu masa de 100 kg la
factor de cadere 2.

Defectiuni posibile la:
Verificare periodica

Verificare periodica

Verificare periodica

Verificare periodica

Verificare periodica

Verificare periodica

Verificare periodica
Verificare periodica

Echipamentele care vor necesita servicii de mentenanta sunt:
Nr
crt
1.

Denumire
echipament
Centura de

U
M

Cant
24
luni
7

CARACTERISTICI
TEHNICE
Forta de rupere min 15 kN

Operatii posibile la Centura siguranta tip Romind:
Inlocuire centura de siguranta
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siguranta tip
ROMIND

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

"
"
"
"
"
"
"

buc

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
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Tip material = poliester
Nici un elem nu se rupe la F
= 15 kN
Nu se rupe la un soc cu masa
de 100 kg la factor de cadere
2.
13
7
13
8
6
6
8

Inlocuire mijloc de legatura fix
Inlocuire mijloc de legatura reglabil cu manustop
Inlocuire carabiniera automata
Inlocuire suport de ancorare flexibil d=14mm; l =
10m
Inlocuire suport de ancorare flexibil d=14mm; l =
15m
Inlocuire suport de ancorare flexibil d=14mm; l =
20m
Inlocuire opritor de cadere cu absorbitor de
energie si carlig

Detalierea operatiunilor respectiv a materialelor inglobate in serviciile de mentenanta sunt
detaliate in cap 6.
3. CONDITII SPECIFICE DE DERULARE A REPARATIILOR
3.1. „Serviciile de verificari EIP lucru la inaltime si mentenanta mijloace de securitatea
muncii” se vor efectua de prestator la solicitarea beneficiarului = Formatii Operative de Lucru de
Mentenanta si Exploatare; printr-un formular denumit: "NOTA DE CHEMARE", aprobat de
Coordonatorul Centrului Operational. Formularul este prezentat in Anexa 1 la CS. Nota de chemare
se va transmite de beneficiar (Formatia Operativa de Lucru) prestatorului prin curierat rapid
impreuna cu echipamentele care trebuie reparate.
3.2. Dupa primirea echipamentului si dupa efectuarea faptica a constatarilor, prestatorul va intocmi
un deviz cu evidentierea clara a operatiunilor si materialelor inglobate in lucrarile de „Servicii de
verificari EIP lucru la inaltime si mentenanta mijloace de securitatea muncii”. Pretul unitar
pentru operatiuni respectiv pentru materialele inglobate in reparatii este cel stabilit prin contract.
Devizul se va transmite de prestator la Formatia Operativa de Lucru beneficiara, in vederea
analizarii si acceptarii.
4.3. Echipamentele vor fi trimise la sediul prestatorului cu curierat rapid prin grija Formatiei
Operative de Lucru beneficiara, insotite de nota de chemare (anexa 1). Prestatorul intocmeste o nota
de constatare (anexa 2) pe care trebuie sa o accepte Formatia Operativa de Lucru beneficiara.
Prestatorul va primi o comande SAP si va executa lucrarile de „Servicii de verificari EIP lucru la
inaltime si mentenanta mijloace de securitatea muncii”. Echipamentele verificate sau reparate
vor fi returnate la Formatia Operativa de Lucru beneficiara cu curierat rapid prin grija prestatorului.
3.4. Termenul de executie „Servicii de verificari EIP lucru la inaltime si mentenanta mijloace
de securitatea muncii” va fi de maxim 30 zile lucratoare de la data transmiterii comenzii de
aprovizionare.
3.5. Pentru „Verificarile periodice ale centurilor de siguranta” efectuate se vor emite buletine
(rapoarte) nominale pe fiecare echipament reparat.
3.6. Receptia se va efectua de catre comisia formata din reprezentanti ai prestatorului si delegat al
beneficiarului.
4. DECONTAREA SERVICIILOR
Decontarea serviciilor prestate se va efectua dupa executarea receptiei.
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5. OPERATIILE AFERENTE VERIFICARII ECHIPAMENTELOR SI A MENTENANTEI
ACESTORA
5.1 Operatii pentru verificare EIP lucru la inaltime:

Nr
crt

Echipament

Denumire operatiune

Cant.
Estimate
Anual

502

1

Centura de siguranta tip ROMIND

Verificare periodica centura de siguranta

2

Mijloc de legatura fix

3

Mijloc de legatura reglabil cu manustop

4

Carabiniera automata
Suport de ancorare flexibil d=14mm; l =
10m
Suport de ancorare flexibil d=14mm; l =
15m
Suport de ancorare flexibil d=14mm; l =
20m

Verificare periodica mijloc de legatura fix
Verificare periodica mijloc de legatura reglabil cu
manustop
Verificare periodica carabiniera automata
Verificare periodica suport de ancorare flexibil
d=14mm; l = 10m
Verificare periodica suport de ancorare flexibil
d=14mm; l = 15m
Verificare periodica suport de ancorare flexibil
d=14mm; l = 20m

8

Opritor de cadere cu sau fara absorbitor
de energie si carlig

Verificare periodica opritor de cadere cu sau fara
absorbitor de energie si carlig

9

Troliu

Verificare periodica Troliu

96

10

Trepied

Verificare periodica Trepied

71

5
6
7

518
500
1063
133
271
38
432

5.2 Operatii pentru servicii de mentenanta:
Nr crt

1.

Echipament

Centura de siguranta
tip ROMIND

Denumire operatiune

Cant
Estimate
anual

Inlocuire centura de siguranta

4

2.

"

Inlocuire mijloc de legatura fix

6

3.

"

Inlocuire mijloc de legatura reglabil cu manustop

4

4.

"

Inlocuire carabiniera automata

6

5.

"

Inlocuire suport de ancorare flexibil d=14mm; l = 10m

4

6.

"

Inlocuire suport de ancorare flexibil d=14mm; l = 15m

3

7.

"

Inlocuire suport de ancorare flexibil d=14mm; l = 20m

3

8.

"

Inlocuire opritor de cadere cu absorbitor de energie si carlig

4
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6. ANEXE LA CS:
6.1. Anexa 1 la CS = Nota de chemare
6.2. Anexa 2 la CS = Nota de constatare
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Anexa 1

Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et.4 540554 Târgu Mureş
FOL
…...................................................
Adresa FOL
…...................................................
Persoana de contact FOL …...................................................

NOTA DE CHEMARE - Catre ……………..(Prestator)

DATA

Nr Chemare

Nr Crt.

Denumire echipament pentru
reparatii

ZI

LUNA

AN

UM

Cant.

Persoana de contact (care va
prelua echipamentul)

1
2
3
4
5
6

APROBAT
SEF CETRU OPERATIUNI RETEA
……………………………………..

SEF FOL
………………………………………….

Anexa 2

Delgaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et.4 540554 Târgu Mureş
NOTA DE CONSTATARE
Incheiata astazi…….........................intre:
Reprezentant prestator
Reprezentant beneficiar al echipamentului
Denumire echipament adus la reparatii
Denumire defectiune
Pentru repararea echipamentului mai sus mentionat sunt necesare urmatoarele operatii:

Nr.crt.

Denumire operatie

P.U.[lei fara TVA]

Pretul
este in
contract
DA/NU

P.U.[lei fara TVA]

Pretul
este in
contract
DA/NU

Materialele inglobate in lucrarile de reparatie sunt:

Nr.crt.

Denumire material

Reprezentant prestator,
….............................................................

Reprezentant FOL beneficiar al echip.
….............................................................

Informarea privind protecția datelor
Respectarea reglementărilor de protecție a datelor este foarte importantă pentru noi. Mai jos vă
oferim o serie de informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Următoarele prevederi se aplică cu începere de la 25.05.2018, adică de la intrarea în vigoare a
Regulamentului privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) .
A. Utilizarea
datelor
dvs.
în
încheierea,
executarea
și
încetarea
unei
relații contractuale (Art. 6(1) lit. b, GDPR) sau în interesul nostru legitim
(Art. 6(1) lit. f GDPR)
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu reglementările privind protecția
datelor aplicabile în prezent.
Folosim datele dvs. pentru a încheia, executa și înceta un contract cu dvs. sau cu angajatorul dvs. Mai
exact, aceste date reprezintă:
•
•
•

Numele dvs.,
Adresa dvs. de serviciu,
Informațiile dvs. de contact de serviciu, precum număr de telefon și adresă de e-mail.

Dacă sunteți partenerul nostru contractual direct, adunăm informații suplimentare de la dvs.,
precum
• Datele dvs. bancare
în scopul încheierii, executării și încetării relației contractuale.
Dacă sunteți reprezentant/ angajat sau persoana de contact al partenerului nostru contractual,
utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați
sau este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare prestării
serviciilor. Putem prelucra unele dintre datele dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care
incumbă în sarcina companiei în contextul serviciilor prestate, inclusiv pentru procesarea solicitărilor
formulate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente derulării relațiilor comerciale de către
companie sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a companiei, stabilită prin reglementări ale
Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către partenerul nostru contractual.
Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general date de identificare (nume, prenume,
adresa de e-mail, telefon) adresa pentru care se solicită serviciile, adresa de corespondență precum
și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct sau care sunt necesare şi rezultă ca urmare a
desfăşurării relaţiilor contractuale (ca de exemplu: cod loc de consum, cod instalaţie, index, categorie
consum etc).
Dacă nu am colectat aceste date direct de la dvs., le-am obținut din surse publice.

B. Prevederi legate de verificarea scorului de credit (interes legitim - Art. 6/1) lit. f, GDPR)
Dacă sunteți partenerul nostru contractual, în anumite situații desfășurăm un proces de precalificare
în vederea stabilirii relațiilor contractuale.
1

Acest lucru înseamnă că
•

stabilim dacă, având în vedere prevederile Legii împotriva spălării banilor, ale și ale listei de
sancțiuni UE aferente Directivelor 2580/2001 și 881/2002, putem intra într-o relație
contractuală cu dvs. și

•

verificăm bonitatea dvs.

În procesul de verificare a scorului de credit, înainte de încheierea contractului obținem informații
privind bonitatea de la companiile de raportare a scorului de credit.
Putem refuza să încheiem un contract cu dvs. dacă verificarea întoarce indicatori negativi privind
bonitatea dvs. Indicatorii de bonitate pot fi indicatori negativi gravi (insolvență, declarație pe proprie
răspundere, cercetare în stare de arest), care sunt indicatori negativi ai activităților dvs. neconforme
cu prevederile contractului.
Companiile de raportare a scorului de credit arhivează date pe care le primesc de la bănci și societăți
comerciale. Aceste date includ nume, prenume, data nașterii, adresa cât și informații privind creanțe
neachitate și activități neconforme cu contractele încheiate. Companiile de raportare a scorului de
credit pun aceste date la dispoziția partenerilor lor pentru ca aceștia să poată verifica bonitatea.
Cerințe: Partenerii contractuali ai companiilor de raportare a scorului de credit au un interes legitim
cu privire la datele transmise. Un interes legitim poate fi intenția de a încheia un contract, de pildă.
Dacă doriți să obțineți informații privind datele deținute cu privire la dvs., le puteți obține direct de la
aceste companii.
C. Prevederi legate de verificarea scorului de credit (interes legitim - Art. 6/1) lit. f , GDPR)
Pentru a evita creanțele irecuperabile, monitorizăm inițierea procedurilor de insolvență.
D. Perioadă de retenție
Următoarele prevederi se aplică angajaților partenerilor noștri contractuali: Datele cu caracter
personal furnizate de angajatorul dvs. sunt arhivate de noi într-o bază de date pe durata și în scopul
plasării de potențiale comenzi suplimentare de către angajatorul dvs., până când angajatorul dvs. sau
noi nu mai suntem interesați de menținerea unei relații de colaborare.
Următoarele prevederi se aplică dacă dvs. sunteți partenerul contractual: După încetarea relației
contractuale, vom arhiva datele relevante acestei relații contractuale pe durata perioadelor legale de
retenție și le vom șterge la expirarea acestei perioade. Sunt scutite datele cu caracter personal
furnizate de dvs. pe care le arhivăm într-o bază de date pe durata și în scopul plasării de potențiale
comenzi suplimentare de către noi, până când dvs. sau noi nu mai suntem interesați de menținerea
unei relații de colaborare. Ne veți anunța în cazul în care nu mai sunteți interesat în menținerea unei
relații de colaborare.
E. Destinatari și Categorii de destinatari
În situațiile în care este necesar, oferim date cu caracter personal companiilor din grupul nostru sau
prestatorilor de servicii externi (de pildă pentru facturare sau servicii IT) în baza legală a unui acord
de prelucrare a datelor.
Alți destinatari ai datelor pot fi:
2

•

Autoritățile publice, în baza prevederilor legale (de pildă prestatori de asigurări sociale,
autorități fiscale, poliție, procuratură, agenții de reglementare).

F. Transferuri de date către țări terțe
Transferurile de date către țări în care nu există un nivel adecvat de protecție a datelor („țări terțe”)
rezultă în urma administrării, dezvoltării și operării sistemelor IT și doar în măsura în care a)
transferul este permis, și b) există condiții speciale de transmitere către o țară terță, în special faptul
că importatorul de date garantează un nivel adecvat de protejare a datelor conform clauzelor
contractuale standard UE pentru transferul datelor cu caracter personal către procesatori de date din
țări terțe.
Clauzele contractuale standard UE pot fi descărcate de la această adresă
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF

http://eur-

G. Drepturile şi obligaţiile dumneavoastră
Partea responsabilă de prelucrarea datelor dvs. este partenerul contractual. Puteți găsi aceste
prevederi în contractul încheiat cu dvs. sau vă puteți întreba angajatorul.
Aveți dreptul să vă împotriviți în orice moment utilizării comerciale sau în alt scop a datelor
dumneavoastră dacă această utilizare are loc în baza Art. 6(1) lit. f, GDPR (protejarea intereselor
legitime ale părții responsabile). Pentru a face acest lucru, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți
un simplu mesaj.
Puteți continua să solicitați informații în orice moment cu privire la datele dvs. pe care le deținem,
corectarea erorilor cât și ștergerea acestora dacă datele nu mai sunt necesare sau, dupa caz, o
restricție a procesării datelor dvs.
Aveți dreptul de a primi datele dvs. într-un format structurat, convențional, interoperabil și care
poate fi citit în mod electronic, și de a le transfera unei alte părți responsabile dacă ați consimțit la
comunicarea acestor date sau dacă prelucrarea acestora este necesară în vederea îndeplinirii unui
contract. La cerere, vă vom transfera datele unui terț numit de dvs. sau unei alte companii.
Pentru a transmite o solicitare privind drepturile dumneavoastră, vă rugăm să contactați
responsabilul nostru cu protecţia datelor la următoarea adresă: protectiadatelor@delgaz-grid.ro
În plus, puteți transmite o sesizare unei autorități de reglementare. Puteți apela la o autoritate de
reglementare cu jurisdicție asupra adresei noastre sau a dumneavoastră.
Contractantul este obligat să își informeze angajații conform anexei „Informarea privind protecția
datelor” că companiile din Grupul E.ON prelucrează date ale angajaților/ reprezentanților
contractantului, și în ce constă această prelucrare. Dacă sunteți partenerul nostru contractual și, de
pildă, în calitate de PFA sunteți acoperit de prevederile legislației privind protecția datelor, aceste
informații vă privesc în modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
Puteţi colecta datele de identificare și de contact ale angajaţilor noştri (precum: nume, adresa,
numărul de telefon, adresa de e-mail sau alte detalii de contact) pe care aveţi obligaţia de a le
prelucra doar în scopul indeplinirii obligaţiilor contractuale, ulterior acestea urmând a fi arhivate
până la împlinirea perioadei legale de păstrare, după care vor fi şterse din baza dvs de date.

3

Echipamentele care vor necesita servicii de verificare sunt:
Denumire
buc
PU
1 Centura de siguranta tip ROMIND
1004
2 Mijloc de legatura fix
1037
3 Mijloc de legatura reglabil cu manustop
1000
4 Suport de ancorare flexibil
884
5 Opritor de cadere cu sau fara absorbitor de energie si carlig
864
6 Carabiniera automata
2127
7 Troliu
192
8 Trepied
142
Valoare totala operatii de verificare EIP

Valoare
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Echipamentele care vor necesita servicii de mentenanta sunt:
Centura de siguranta tip ROMIND
Denumire
buc
PU
Valoare
1 Inlocuire centura de siguranta
7
0
2 Inlocuire mijloc de legatura fix
13
0
3 nlocuire mijloc de legatura reglabil cu manustop
7
0
4 Inlocuire carabiniera automata
13
0
5 Inlocuire suport de ancorare flexibil d=14mm; l = 10m
8
0
6 Inlocuire suport de ancorare flexibil d=14mm; l = 15m
6
0
7 Inlocuire suport de ancorare flexibil d=14mm; l = 20m
6
0
8
0
8 Inlocuire opritor de cadere cu absorbitor de energie si carlig
Valoare totala operatii de mentenanta EIP
0

TOTAL GENERAL (Lei)

0

