ANUNŢ PRIVIND INTENŢIA DE A ACHIZIŢIONA O LUCRARE
PRAM CONSTAND IN MASURAREA REZISTENTEI PAMÂNTARELOR,
VERIFICAREA LEGATURILOR LA CENTURILE DE PAMINTARE ALE
CLADIRILOR SI REMEDIEREA ACESTORA UNDE ESTE CAZUL

conform FIŞEI DE ACHIZIŢIE ataşata în continuare.
Procedura de achiziţie: Concurs de oferte
Aşteptăm oferte pe adresa ccb_jb@yahoo.com, pe fax sau in scris la sediul unitatii
până în data de 10.09.2015 – firma câştigătoare va fi anunţată pe website si in scris.
FIŞE DE ACHIZIŢIE
-

DENUMIRE ACHIZIŢIE : LUCRARE PRAM - MASURAREA REZISTENTEI

PAMÂNTARELOR, VERIFICAREA LEGATURILOR LA CENTURILE DE
PAMINTARE SI REMEDIEREA ACESTORA UNDE ESTE CAZUL

CARACTERISTICI SOLICITATE:
Centrul de Cercetari Biologice Jibou este interesat să achiziţioneze o lucrare de
verificare PRAM care înseamna verificarea prizelor de pamântare si
paratrasnetelor si are ca scop:


- Prevenirea electrocutarii personalului care utilizeaza instalatia electrica si
echipamentul de lucru



- Prevenirea incendierii cladirilor si prevenirea distrugerii aparaturii
electrice si electronice

Verificarea si masurarea se efectueaza conform STAS 12604/4 Verificari PRAM
înseamna masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de pamântare si
paratrasnetului cu aparat special pentru acest scop Aparatul este verificat periodic
de metrologie autorizata. Periodicitatea verificarii PRAM este prevazut de doua ori
pe an ( odata pe timp uscat si odata pe timp umed)

In urma verificarii PRAM se întocmeste buletin de verificare care cuprinde:


- Conditiile de masurare



- Tipul aparatului



- Executantul si locul masurarii, acestea fiind necesare la controalele
efectuate de Protectia Muncii, Protectia Consumatorului si Pompierii.

In cazul în care valorile masurate nu corespund normelor, instalatia prezinta
pericol de electrocutare iar paratrasnetul nu mai prezinta siguranta impotriva
incendierii in caz de trasnet, pentru evitarea acestor evenimente nedorite se vor
remedia problemele si executa reverificare PRAM pentru siguranta.
Mentionam ca la toate masuratorile initiale constatatorii si finale dupa
remedierea eventualelor defectiuni, vor fi prezenti obligatoriu reprezentatii
unitatii - electricianul si responsabilul SME .
ALTE CERINTE SI PRECIZARI:
-

CRITERIU DE ATRIBUIRE: pretul cel mai mic;

-

PREŢ DE ACHIZIŢIE: să reflecte calitatea lucrarilor efectuate;

-

TERMEN DE GARANŢIE: minim un an;

-

SERVICE ÎN GARANŢIE ŞI POSTGARANŢIE: firma specializată,

capabilă să efectueze service atât în garanţie (gratis) cât şi postgaranţie .
-

CONDIŢII DE PLATĂ: în limita fondurilor disponibile;

Pentru alte precizari vă rugăm să sunati la tel. 0260 644950 responsabil SME Turc Dan –tel. mobil 0741941672

