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Domeniul de utilizare:
•

Transformatorul de alimentare trifazată este folosit pentru alimentarea si
separarea galvanică a unui convertizor 3xAC/DC

A. DESCRIERE DETALIATA- CANTITATI, DIMENSIUNI, CARACTERISTICI
ale produselor care fac obiectul procedurii:
Caracteristicile tehnice din prezentul Caiet de Sarcini sunt considerate
minimale şi eliminatorii.
Transformatorul de alimentare trifazată este folosit pentru alimentarea si
separarea galvanică a unui convertizor 3xAC/DC tip DCC-350/45
Cantitati : 82 buc
Caracteristicile tehnice si funcţionale obligatorii:
Specificaţii electrice:
• Tensiunea în primar, de linie:
3x400V (-/+10%), 50Hz (+/-2%)
• Tensiunea în secundar, la sarcina nominală: 3x50V
• Curentul secundar maxim:
260A
• Conexiune:
Dy5
• Clasa de izolaţie:
F
• Tensiunea de izolaţie:
2500Vac
Specificaţii mecanice:
• Dimensiunile:
L =490mm, W =197mm, H =428mm
• Lăţimea cu conexiunile secundare:
W2 =267mm
• Conexiunea primară prin şir de clemă:
montată pe partea superioară
• Înălţimea totală cu conexiunile primare:
514mm
• Găuri de montare:
4x d15mm, 157mm x 356mm
Specificaţii de mediu (ambientali):
• Temperatura ambianta:
• Impregnare:
• Grad de protecţie:

40°C
la vid
IP00

B. Caracteristici minime pentru eligibilitatea ofertei:
B. Minimum eligibility features offer:
1.

Cerinte
comerciale

1.1
1.2

1.3

Condiţiile de livrare: DDP INCOTERMS 2010
la INCDIE ICPE-CA cu sediul in Bucuresti,
Splaiul Unirii, nr 313, sector 3, corp J.
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
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1.4
1.5

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

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: 327 731.04 lei (fără TVA) echivalent a 73
800 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
Data: ............................................
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