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CAIET DE SARCINI
1. DENUMIREA ACHIZITIEI:
SERVICII DE VERIFICARE A PRIZELOR DE PAMANT/PARATRAZNET
COD CPV 50800000 - 3
2.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:
Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare
ofertant propunerea tehnico - financiară, în condiţiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este
"preţul cel mai mic".
Cerinţele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii şi minimale.
În acest sens, orice propunere tehnică va fi luată în considerare numai în măsura în care
această propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerinţelor minimale
din Caietul de sarcini.
Autoritatea contractantă îşi propune încheierea unui contract de prestare de servicii. "SERVICII
DE VERIFICARE A PRIZELOR DE PAMANT /PARATRAZNET"

3. Baza Legală
Prestatorul se obliga sa respecte standardele si normele de referinta:
- Legea 319/2006 -Legea sanatatii si securitatii in munca,
- HG 1425/2006 + HG 955/2010 -Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006
- HG 109112006 - Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca (art. 8b,c)
- HG I146/2006 - Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizare în muncă de catre
lucratori a echipamentelor de muncă
- DGPSI004 - privind reducerea riscului la incendiu.
- STAS 12604/4 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalalii electrice fixe
- STAS 12604/5 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalafii electrice fixe.
Prescripţii deproiectare, execuţie şi verificare.- PE 116/94Normativ de încercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice - I7 / 2011Normativ pentru proiectarea , execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor.

4. Sarcinile ofertantului
Verificarea unui numar de 4 prize impamantare si 1 priza paratrasnet.
Prestatorul se obliga sa execute serviciile cu profesionalismul si promptitudinea cuvenita
angajamentului semnat, la standardele si performantele prevazute de lege.
Prestatorul trebuie sa fie autorizat sa efectueze acest gen de operatii.
Verificarea de tip PRAM a prizelor de impamantare, conform Legii 319/2006, privind protectia si
securitatea muncii si HG 1423/2006 privind instructiunile proprii de lucru din programul de prevenire si
protectie.

Prestatorul va elibera un buletin de verificare individual pentru fiecare priza de pamant in parte
in care va mentiona:
- data efectuarii verificarii;
- functia, calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea;
- denumirea instalatiei sau a partii de instalatie la care s-a efectuat verificarea;
- metoda de masurare folosita, tipul si clasa de precizie a aparatelor utilizate in acest sens;
- aprecieri asupra gradului de umiditate a solului ( umed, uscat, inghet);
- observatii asupra defectelor constatate ce urmeaza a fi inlaturate de catre beneficiar;
Bulatinele PRAM intocmite vor fi depuse la CSEI nr. 2 Bistrita str. Toamnei nr.2 Bis.
5. DETALII PRIVIND OFERTA
Oferta de servicii va cuprinde urmatoarele:
- oferta de pret pe punct de masurat/locatie in lei fara TVA
- Autorizatie ANRE
Preturile stabilite de ofertanti sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior si vor fi valabile pe toata
perioada de derulare a contractului.
Plata prestatorului se va face numai in baza facturii emise dupa semnarea procesului verbal de
receptie de catre un reprezentant al fiecarei parti, prin care se certifica efectuarea serviciilor
solicitate si receptia lor.
Intocmit
Ec. Sabo Paula

