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Domeniul de utilizare:
Dulap metalic pentru sursa de alimentare

Metal closet for power supply is used to achieve a convertor to 350A 3xAC/DC
A. Caracteristicile tehnice si funcţionale obligatorii:
DESCRIEREA DETALIATA- CANTITATI, DIMENSIUNI, CARACTERISTICI
ale produselor care fac obiectul procedurii:

Dulapul metalic pentru sursa de alimentare conţine toate elementele unui
convertizor 3xAC/DC de 350A
Cantitati: 82 buc
Specificaţii mecanice:
• Dimensiunii exterioare:
•
•
•
•
•
•
•
•

Culoarea:
Baza (soclu dulap):
Culoare baza:
Cadru solid, dimensiuni ext.:
Cadru, dimensiuni interioare:
Şir de găuri pe coloane:
Distanţa orizontală între găuri:
Distanţa verticală între găuri:
• Grad de încărcare statica:
• Suport sertar 19”:

Specificaţii de mediu (ambientali):
• Construcţie cu protecţie tip:
• Garnituri:
• Grad de protecţie:
• Tratament suprafeţe:
• Rezistenţa la vibraţii:
• Rezistenţa la şocuri:

L =600mm, W =600mm, H =1800mm
RAL7035
H =100mm
RAL7021
L =592mm, W =592mm, H =1792mm
L =428mm, W =502mm, H =1702mm
lateral 2 rânduri
450mm respectiv 475mm
25mm respectiv 12.5mm
800 kg, conform IEC61587
prin şine, Hmin =3U

EMC, conform IEC61587-3
tip EMC
IP55
strat AlZn +vopsea pulbere
1g, 5..100Hz, conform IEC61587
5g, conform IEC61587

Părţile componente:
• Cadru metalic cu nervuri perforate
• Perete lateral, stânga+dreapta
• Perete spate
• Capac dulap
• Uşa metalică cu fixare în 4 puncte
• Soclu dulap, înălţime 100mm
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•
•
•
•

Dispozitive pentru ridicare cu macara
Traverse pentru montare interioară, 4 buc
Contrapanou
Placa de bază

Caracteristicile tehnice din prezentul Caiet de Sarcini sunt considerate minimale şi
eliminatorii.

B. Caracteristici minime pentru eligibilitatea ofertei:
1.

1.1

Condiţiile de livrare: DDP INCOTERMS 2010 la
INCDIE ICPE-CA cu sediul in Bucuresti, Splaiul
Unirii nr 313, sector 3, corp J.

1.2

Modalitatea de plată agreată de INCDIE ICPECA este:
- 30 % - avans in termen de 15 zile de la
incheierea contractului;
- 70 % - in termen de 15 zile de la livrarea si
semnarea procesului verbal de receptie, la
sediul INCDIE ICPE-CA
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de
la termenul limita de depunere a ofertelor.
Perioada de livrare: max.90 de zile de la semnarea
contractului.
Certificat de calitate pentru produs sau
echivalent

1.3
1.4
1.5

C. Modalitati principale de finantare si de plata: Sursele de finantare ale contractului care urmeaza
sa fie atribuit sunt: contract 3432/25.09.2013
D. Valoarea estimata a contractului: 364 145.6 lei (fără TVA) echivalent a 82 000 EURO fara
TVA (curs EURO: din data de 28.10.2013 = 4.4408 lei, valabil in 28.10.2013)
E. Criteriul pe baza caruia urmeaza sa se atribuie contractul de achizitie publica: “pretul cel
mai scazut”
F. Baza legala: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind achizitiile publice cu
modificarile ulterioare
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Data: ............................................
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