CAIET DE SARCINI

1. Denumirea contractului/Obiectul caietului de sarcini:
Obiectul contractului :
- Achiziţionare obiecte de inventar: „DEBIMETRU PENTRU CONTAINER TRANSPORT
CARBURANTI” = 2 BUC, conform Anexei, necesare pentru activitatea din cadrul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenta ,,Porolissum” al Judeţului Sălaj.
2. Condiţii tehnice minimale:
Prezenta sectiune evidentiaza caracteristicile de natura tehnica ce trebuie indeplinite de
produsele ce vor fi livrate. Nivelurile tehnice si de performanta sunt considerate obligatoriu de respectat
atat pe perioada derularii procedurii de achizitie publica cat si pe parcursul derularii contractului.
Specificatiile tehnice descrise in continuare permit oricarui ofertant accesul egal la procedura de
atribuire, cerintele functionale solicitate putand fi indeplinite prin demonstrarea prin orice mijloc
adecvat care releva conformitatea produselor fata de performantele solicitate.
Produsele vor fi însoțite de certificate de garanţie, certificate de conformitate şi de calitate pentru
fiecare produs, după caz. Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice şi constituie ansamblul
cerinţelor minimale pe baza carora se elaborează de fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară.
Ofertanţii pot oferi produse cu caracteristici tehnice si funcţionale superioare celor specificate.
Furnizorul va pune la dispozitia achizitorului, instrucţiuni de utilizare a produselor, astfel încât să fie
respectate condiţiile de securitate si sănătate în muncă.
3. Termenul de livrare:
- produsele contractate se vor livra la standardele şi specificaţiile din oferta tehnică în maximum
20 zile de la data aceptarii ofertei, iar termenul de plata va fi de 30 zile de la livrare.
4. Livrarea:
- Livrarea produselor intră în sarcina furnizorului se va face gratuit la sediul achizitorului (Zalău,
B-dul Mihai Viteazu, nr. 57). La livrare produsele vor fi însoţite de cel puţin următoarele documente:
aviz de însoţire marfă, declaraţii de conformitate/certificate de calitate, certificate de garanţie, manual
de utilizare în limbile română sau engleză. În perioada de garanţie furnizorul are obligaţia de a remedia
defecţiunile produselor livrate în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificare; în cazul în
care perioada de rezolvare a defecţiunilor depăşeşte 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificare, precum şi
în cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor, furnizorul are obligaţia de a înlocui în termen
de 5 zile lucrătoare produsul defect/necorespunzător.Preţurile unitare sunt ferme pe toată durata de
valabilitate a contractului de furnizare de produse.
- Valoare estimată pe bucată
= 672,50 lei fără TVA
- Valoare estimată totală 2 buc = 1.345,00 lei fără TVA
5. Termenul de garanţie : pentru produsele solicitate - 12 luni de la data livrarii.

Anexa la Caietul de sarcini

SPECIFICAŢII TEHNICE
„DEBIMETRU PENTRU CONTAINER TRANSPORT CARBURANTI”
Este un dispozitiv de măsurat electronic pentru cantitatea de motorină lichidă distribuită
Caracteristici:

















Să poată fi instalat instalat, in linie sau la extremitatea tubului, fiind posibil de instalat la
capatul pistolului;
Intrare - iesire 1″-1″;
Are carcasa corpului din aluminiu sau poliamidă armată, turbina din polipropilena
Este echipat cu un ecran care poate fi ajustat în diferite poziții pentru o citir ușoară.
Display-ul să poată fi rotit in functie de pozitionare;
Cardul electronic sigilat și dotat cu afișaj LCD: 5 cifre parțial de la 0,1 la 99999, 6 cifre
totale de la 1 până la 999999, resetabil
Să poată fi calibrat
Debit 7-120L/min;
Pierderea presiunii <0,03 bar la 120 l / min
Acuratete +/- 1% dupa calibrare;
Repetabilitate 0,2%
Semnalele de impuls: un singur canal, comutator stuf
Temperature de functionare -10 / + 50 (grade Celsius);
Alimentat de două baterii AAA
Baterii incluse 2 x 1.5A.
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