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Municipiul  ONEȘTI 
Direcția  URBANISM 
Serviciul  Tehnologia Informației și Comunicațiilor 
Nr. 37.010 din 27 Iulie 2017 

CAIET  de  SARCINI 
Furnizare „Baterie de Acumulatori” pentru repararea 

Sursei de tensiune stabilizată existentă în Primăria Municipiului Onești 

1. INTRODUCERE 
Caietul de Sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și conține specificațiile 

tehnice, respectiv, ansamblul cerințelor minimale obligatoriu de îndeplinit, pe baza cărora se elaborează, 
de către fiecare ofertant, propunerea tehnică în acord cu necesitățile autorității contractante, în condițiile 
în care criteriul de atribuire este ”prețul cel mai scăzut”. 

Scopul întocmirii Caietului de sarcini este de a asigura prezentarea și detalierea elementelor 
necesare întocmirii ofertei tehnico-economice pentru furnizare de produs – „Baterie de Acumulatori” 
pentru repararea Sursei de tensiune stabilizată – APC Silcon 80 kW 400 V, existentă în dotarea Primăria 
Municipiului Onești, în baza unui contract de furnizare de produs, Cod CPV 31431000-6.  

2. SCURTĂ DESCRIERE 
Primăria Municipiului ONEȘTI are în dotare și exploatare curentă o Sursă de tensiune 

stabilizată, UPS de putere – APC Silcon 80 kW 400 V, furnizată și pusă în funcțiune în anul 2006, la 
construcția noului sediu administrativ, având, în principal, următoarele 3 importante funcționalități: 

· Alimentare cu tensiune stabilizată, la valorile nominale necesare bunei funcționări, 
pentru sistemul de iluminat de siguranță, sistemul de detectare și alarmare la incendiu, 
Calculatoare, Imprimante, Servere, Echipamente specifice - rețea locală de calculatoare; 

· Protecția împotriva variațiilor majore ale frecvenței și valorii tensiunii de alimentare 
din rețelele electrice de alimentare, principalele cauze ale defecțiunilor echipamentelor 
IT&C, ale întreruperilor de activitate, a pierderilor de comunicații și date; 

· Asigurarea a încă 8-12 ore de funcționare normală și continuarea lucrului, fără 
întreruperea activității, prin comutare automată pe bateriile de acumulatori, în  situațiile 
când se întrerupe furnizarea tensiunii de alimentare electrică la Primăria Municipiului 
Onești. 

Sursă de tensiune stabilizată, în stare de bună funcționare, utilizează 3 Baterii de Acumulatori a 
câte 64 de acumulatori cu plăci de plumb și acid sulfuric, model FHP 12-55, 12 V la 55 Ah, în fiecare 
baterie. 
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Acumulatorii sursei sunt elemente consumabile, au durata de viață între 3-5 ani la temperaturi de 
maxim 25 0C, cu timpul ei îmbătrânesc, încep să se încălzească, nu se mai încarcă la valorile nominale, 

își pierd capacitatea de a menține tensiunea înmagazinată și tensiunea de lucru scade sub limitele admise. 
În prezent, perioada îndelungată de funcționare și îmbătrânirea acumulatorilor au dus la 

defectarea Bateriei nr.2 a sursei de tensiune și se impune înlocuirea celor 64 de acumulatori din 
componența sa. 

Cerințele din caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în 
considerație toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel egal sau superior cerințelor 
minimale din caietul de sarcini; ofertele care propun caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în 
caietul de sarcini vor fi declarate neconforme în temeiul Legii 98/2016 și  HG 395/2016.  

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă 
de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sau o autorizație sunt menționate 
doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs/serviciu și nu au ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca 
având mențiunea: “sau echivalent”. 

 
3. OBIECTUL Caietului de Sarcini 

Furnizare de produs – BATERIE de ACUMULATORI  pentru repararea 
Sursei de tensiune stabilizată din dotarea Primăriei Municipiului Onești 

Cod de clasificare CPV 31431000-6 _ ACUMULATORI  cu plăci de plumb și acid sulfuric  
A. Autoritatea contractantă: Municipiul ONEȘTI, B-dul Oituz, nr. 17, județul Bacău 
B. Sursa de finanțare: Buget local 
C. Informații achiziție: Produsul – BATERIE de ACUMULATORI  pentru repararea Sursei de 

tensiune stabilizată din dotarea Primăria Municipiului Onești, se va achiziționa conform legislației 
privind achizițiile publice, respectiv, Legea 98/2016 și  HG 395/2016 prin cumpărare/furnizare în 
baza unui contract de achiziție publică de produse conform specificațiilor din prezentul caiet de 
sarcini. 

D. Caracteristici tehnice – Cerințe generale: 
Caracteristicile tehnice ofertate vor asigura cel puțin parametrii solicitați în acest Caiet de sarcini. 
Specificațiile prezentate în prezentul Caiet de sarcini sunt minimale și obligatorii.  
Pentru toate componentele și funcționalitățile menționate explicit, ofertantul va prezenta, în mod 

obligatoriu informațiile relevante detaliate, inclusiv cod/model, fabricant, specificații și caracteristici care 
să permită identificarea produselor ofertate și confirmarea respectării cerințelor specificate.  

În caz de neconcordanță, specificațiile oficiale publicate de producătorul de componente/ 
echipamente brand-name (valabile la data ofertei, pentru produsele oferite) vor fi considerate ca referință, 
iar conținutul acestora vor prima asupra detaliilor tehnice ale ofertei. 

Pentru orice produs sau componentă ofertată cu caracteristici echivalente cu cele din prezentul 
caiet de sarcini, se vor prezenta obligatoriu documente tehnice justificative, inclusiv rezultatele unor teste 
comparative care să demonstreze compatibilitatea produsele solicitate de autoritatea contractantă. 

Ofertele vor include informații și documente (în original sau copie) despre certificări de calitate și 
conformitate cu standardele relevante și cu normele și recomandările Uniunii Europene aplicabile (cel 
puțin în ceea ce privește securitatea și interoperabilitatea electrică și electrostatică, securitatea 
operatorului uman, emisiile sonore sau de radiații, ergonomia și fiabilitatea, etc.)  

Produsele oferite vor fi autorizate să poarte marca CE sau CS. Pentru calitatea produselor 
ofertantul va remite documente valabile emise sau obținute de la producător.  

Toate produsele vor respecta standardele românești în vigoare cu privire la normele de 
electrosecuritate și electrocompatibilitate (EN 60950-1:2002 respectiv EN 55022 class b, EN 55024). 

Alimentarea electrică se va face de la o sursa de curent alternativ (220Vca, 50Hz), prize europene. 
Pe durata evaluării ofertelor, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertanților să pună 

la dispoziție produsele ofertate, pentru verificarea conformității între produs și oferta. Orice 
neconformitate duce la descalificarea ofertei. 
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E. Caracteristici tehnice – Cerințe specifice:  Componentele, configurațiile și caracteristicile 
minimale, obligatorii sunt, în principal, după cum urmează: 

a. Acumulatori cu plăci de plumb și acid sulfuric (Sealed Lead Acid battery – SLA sau VRLA -
Valve-Regulated Lead-Acid battery) pentru sursa de tensiune stabilizată (UPS)  

b. Capacitatea bateriei:   55 Ah 
c. Tensiunea nominală:   12 V 
d. Tip de prindere (Bolt Type):  M6 
e. Lungime-229 mm, Lățime-138 mm, Înălțime-208 mm, Înălțime totală-213 mm 

                     (Toleranță pentru dimensiuni:  +/- 3 mm) 
f. Greutate:     aproximativ 17.50 Kg 
g. Garanție:     minim   2 ani 
h. Asigurare transport la sediul Primăriei Municipiului Onești 
i. Durata medie de viață a bateriei (la 20oC): minim 10 ani – specificata de producător 

Specificații descrise și detaliate în fișele tehnice de produs, specifice, următoare :  
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4.   CERINȚE SPECIFICE pentru ofertant/furnizor:  

I. Garanție și asistență tehnică: 
 Ofertantul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele produselor 
livrate și recepționate, cel puțin pentru perioadele și în condițiile mai sus menționate. 

Perioadele de garanție curg de la data recepției calitative consemnate în procesul verbal de 
recepție. 

Este obligatorie precizarea în ofertă a datelor de contact pentru serviciul de garanție. Serviciile de 
garanție vor fi prestate de furnizor prin specialiștii proprii sau de către partenerii de service desemnați și 
acreditați de către acesta.  

 
II. Întreținerea produselor ofertate în timpul perioadei de garanție: 

 Produsele defectate în termenul de garanție se remediază prin grija și pe cheltuiala furnizorului.  
Dacă durata de efectuare a reparației depășește 10 (zece) zile lucrătoare, produsul defect se va 

înlocui (în cadrul termenului de zece zile lucrătoare menționat anterior) cu un alt produs nou, identic sau 
superior calitativ, compatibil produsul defect. 

Sesizarea defecțiunii se poate transmite de către autoritatea contractantă și prin e-mail sau fax.  
 

III. Modul de prezentare a caracteristicilor tehnice ale bunurilor oferite 
 Ofertantul va trebui să țină seama de tipul de produse solicitate prin prezentul caiet de sarcini și va 
prezenta documentația corespunzătoare (prospecte, fișe/cărți tehnice, cataloage, etc.) în limba română 
și/sau în limba engleză. 

Pentru acele produse sau componente ofertate și definite de furnizor ca fiind echivalente sau cel 
mult similare ca performanțe, furnizorul va prezenta documente care să justifice în detaliu din punct de 
vedere tehnic acest lucru. 
 

IV. Ambalarea și transportul produselor 
 Produsele ofertate se vor transporta marcate și ambalate conform prevederilor din standardele de 
execuție ale acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și 
depozitării până la predarea produselor către achizitor, la destinația finală (la sediul achizitorului din 
Municipiul Onești, B-dul Oituz nr.17, jud. Bacău). Până la predarea produselor către beneficiar, 
asigurarea transportului și cheltuielile aferente vor fi în sarcina furnizorului. 
 

V. Livrare, recepție, inspecții, teste 
 Termenul de furnizare a tuturor produselor ce fac obiectul prezentei achiziții este de maxim 30 
zile de la semnarea contractului și a comenzii ferme. Nu se admite efectuarea de livrări parțiale, decât la 
solicitarea expresă, în scris a achizitorului. 
 Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost furnizate la destinația finală se face 
prin semnarea de primire, de către reprezentantul autorizat al achizitorului, pe avizul de însoțire al mărfii 
furnizate. 
 În termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la furnizarea produselor la destinația finală, părțile 
vor proceda la efectuarea recepției cantitative și calitative a produselor furnizate, constând în efectuarea 
următoarelor operațiuni: 

a) recepția cantitativă, bucată cu bucată, a produselor/componentelor furnizate 
b) recepția calitativă prin introducerea fiecărui produs/componentă în condiții de lucru reale și 

verificarea respectării specificațiilor producătorului pentru caracteristicile tehnice specifice. 
 La finalizarea recepției calitative și cantitative se va întocmi un proces verbal de recepție, care va 
consemna îndeplinirea operațiunilor descrise mai sus. 
 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge produsele/ 
componentele livrate, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost testate și de 
furnizor, anterior furnizării acestora la destinația finală. 
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