Anexa la nr. E 946 din 15.05.2017
Exemplar unic

CAIET SARCINI
PENTRU REPARAŢIE CAPITALĂ/REVIZII MAJORE/MODERNIZARE NAVĂ TIP MONITOR
CANTITATE SERVICII PENTRU DERULAREA ACORDULUI CADRU:

- MINIM: 1 SERVICIU DE REPARAŢII CAPITALE/REVIZIE MAJORĂ CU MODERNIZARE ( O NAVĂ )
- MAXIM: 3 SERVICII REPARAŢII CAPITALE/REVIZIE MAJORĂ CU MODERNIZARE (3 NAVE )

CANTITATEA DE SERVICII PRIVIND DERULAREA CONTRACTELOR SUBSECVENTE:

- MINIM: 1 SERVICIU DE REPARAŢII CAPITALE/REVIZIE MAJORĂ CU MODERNIZARE ( O NAVĂ )
- MAXIM: 2 SERVICII DE REPARAŢII CAPITALE/REVIZIE MAJORĂ CU MODERNIZARE ( 2 NAVE )

În perioada de derulare a Acordului Cadru contractele subsecvente se vor încheia şi derula pentru fiecare navă. Contractele subsecvente pot fi
anuale sau multianuale, în funcţie de perioada de execuţie a acestora. Operatorii economici vor avea capacitatea de a executa concomitent
SERVICII DE REPARAŢII CAPITALE/REVIZIE MAJORĂ CU MODERNIZARE pentru două nave.
A. CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE:
Dimensiuni:
− lungimea maximă =51,945 m;
− lungimea între perpendiculare =50 m;
− lăţimea maximă =9,025 m;

− înălţimea de construcţie =2,815 m;
- pescaj mediu maxim= 1,574 m.
Deplasament normal = 498,68 t
Deplasament maxim = 522,95 t

B. DATE PENTRU STABILIREA REŢETEI DE PITURARE:
Viteza maxima-32,687 km/h; Regim de navigaţie: 40 zile/an; Vopsea antivegetativă cu durata de viaţă de cel puţin 36 luni;
C. DATE GENERALE PRIVIND EXECUŢIA SERVICIILOR
Execuţia serviciilor se va efectua la bordul navei si la sediul prestatorului, prelucrările necesare componentelor se vor executa la sediul
prestatorului. Recepţia serviciilor executate la sediul prestatorului se va face de către reprezentanţii beneficiarului;
2.
Transportul navei la şi de la sediul prestatorului, pentru predarea / primirea navei în / din reparaţie se va executa în mod normal de către beneficiar.
La cererea beneficiarului nava se poate deplasa remorcată situaţie în care serviciile de remorcaj şi tranzit canal vor fi executate de în sarcina
prestatorului. Orice alte cheltuieli de remorcaj, pilotaj etc. pentru intrarea navei în şantier/doc, mutarea navei în perimetrul sediului prestatorului, la
cererea prestatorului sau ca urmare a necesitaţii finalizării reparaţiilor cuprinse în prezentul caiet de sarcini, vor fi suportate de către prestator.

1.
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3.
4.

5.
6.

1.

2.

3.

Transportul subansamblelor pentru prelucrare ( reparaţii) ce nu pot fi reparate la bordul navei, la şi de la sediu atelierelor de reparaţii, se va executa
de către prestator. Cheltuielile de transport vor fi suportate de către prestator.
Garanţia pentru servicii de reparaţii, furnizare şi instalare echipamente este de 24 (douăsprezece) luni de la semnarea procesului verbal de recepţie
finală de către comisia de supraveghere şi recepţie a serviciilor contractate, cu excepţia cazurilor în care este prevăzută o durată mai mare în condiţiile
tehnice minimale înscrise în prezentul caiet de sarcini;
Materialele necesare executării serviciilor vor fi asigurate în totalitate prin grija prestatorului, acesta fiind obligat să înainteze beneficiarului
documentele privind certificarea calităţii emise de fabricant;
Predarea-recepţia serviciilor se va face la bordul navei, cu materialele şi piesele necesare asigurate de către prestator, conform planurilor si
rapoartelor de testare si acceptantă întocmite de către prestator precum şi prin completarea fişelor detestare/măsurători în prezenţa beneficiarului.
CUPRINS
CAPITOLUL 1 – SERVICII DE FURNIZARE ŞI INSTALARE ECHIPAMENTE NOI / MODERNIZARE ŞI CONDIŢII TEHNICE
MINIMALE
1.1. Diesel-generatoare
1.2. Tablou principal de distribuţie, tablou distributie de avarie si tablou încărcare acumulatori
1.3. Instalaţie alimentare mal
1.4. Modernizare sistem de propulsie navă
1.5. Instalaţie ventilaţie forţată CM
1.6. Sistem integrat de navigaţie şi comunicaţii
1.7. Instalaţia de încălzire cu apă caldă
1.8. Instalaţia frigorifică navală
1.9. Instalaţia de climatizare
1.10. Instalaţia laringofoane
1.11. Barca de salvare
1.12. Salupa de salvare
1.13. Instalaţia gazoanalizator automat
1.14. Analizator automat radiaţii
1.15. Staţie meteo
CAPITOLUL 2 - AMENAJĂRI
2.1. Compartiment bucătarie
2.2. Compartimente posturi de luptă
2.3. Spaţii de cazare
CAPITOLUL 3 - REPARAŢII
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CAPITOLUL 1 – SERVICII DE FURNIZARE ŞI INSTALARE ECHIPAMENTE NOI / MODERNIZARE ŞI CONDIŢII TEHNICE MINIMALE
1. FURNIZARE, INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE DIESEL-GENERATOARE
1. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PRODUS SI MODUL DE
OPERARE AL ACESTUIA
Informaţii generale despre cerinţele funcţionale si operaţionale
- destinaţia produsului, misiunile si cerinţele operaţionale:
• Produsul este destinat asigurării nevoilor de energie electrică de la bordul navelor
pentru funcţionarea în singuranţa a tehnicii.
Ameninţări posibile:
• Vibraţii
• Umiditate până la 90%,
• Temperaturi de la -25°C la +55°C,
2. CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE
PRODUSULUI (VALORI MAXIME SI MINIME)
2.1 Caracteristici fizice
Principalele componente ale produsului:
- Motor;
1.1
Furnizare diesel-generatoare
cpl
3
- Baterii de acumulatori:
- Panou/tablou de comandă şi control prevăzut cu (dotări minimale):
- sistem de pornire electric;
- sisteme de afişare electronic sau analogic ( cu aparate indicatoare) a
informaţiilor de tensiune, curent, frecvenţă montabil local sau în tabloul principal
de distribuţie al navei;
- sisteme de alarmă/averizare la:
- suprasarcină;
- presiune scăzută/ nivel scăzut ulei;
- supraîncălzire a motorului(temperatură ridicată lichid de răcire);
- sisteme de protecţie la supraturare;
- montanţi elastici ansamblu;
- galerie de evacuare gaze;
- conexiuni electrice tablou principal de distribuţie;
- conexiuni instalaţie de răcire avarie;
- conexiuni circuit apă de mare;
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- actuator electronic;
- alternator încărcare acumulatori;
- tubulatură dublată înaltă presiune;
- pre-încălzi
- sincronizator GAC
- load sharing GAC
Principalele cerinţe/ caracteristici ale produsului:
- motor:
- turaţia nominală: 1300-1800 rot/min;
- consum carburant: max. 20 litri/h la încărcare maximă;
- sistem de răcire: cu lichid (apă din circuitul deschis - apă dulce Dunăre, apă
sărată);
- actuator electronic;
- alternator încărcare acumulatori;
- tubulatură dublată înaltă presiune;
- pre-încălzitor;
- pompă injecţie monobloc;
- pompă angrenată auto-amorsabilă circuit deschis;
- pompă circuit închis angrenată
- filtre ulei;
- ansamblu generator-motor:
- lungime maximă : 2000 mm; - lăţime maximă: 1300 mm;
- înălţime maximă: 1200 mm; - gabarit maxim: 1000 kg.
2.2 Cerinţe de performanţă
• puterea aparentă nominală generată(PRP): min 70 kVA/max. 90 kVA;
• factor de putere: min. 0,8;
• tensiunea nominală generată: 220V-230 V/ 380V-400V trifazată.
• frecvenţa nominală: 50 Hz
*definită conform standardelor ISO 8528 şi SR ISO 3046-1:2003
• funcţionare în regim continuu
3. CERINŢE PRIVIND DISPONIBILITATEA
Termenul în care produsul şi toate dispozitivele sau reperele conexe/auxiliare
trebuie să fie disponibile pentru livrarea către beneficiar se va stabili prin
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documentaţia de atribuire.
4. CERINŢE PRIVIND FIABILITATEA PRODUSULUI
Timpul mediu de bună funcţionare (MTBF) trebuie să fie cel puţin egal cu
perioada de garanţie acordată.
5. CERINŢE PRIVIND MENTENANŢA PRODUSULUI
a. criterii privind repararea sau înlocuirea,
- Service garanţie şi post garanţie în România;
- Prin contractul de achiziţii este necesar a avea precizată asigurarea de service,
piese de schimb şi accesorii minim 10 ani, gratuit în perioada de garanţie şi pe
bază de contract service după perioada de garanţie.
b. nivele de mentenantă:- conform precizărilor producătorului,
c. accesibilitate.
- Asigurarea de producător, în limba română, a documentaţiilor pentru exploatare,
întreţinere, scheme electrice, scheme de alimentare, etc..
6. CERINŢE PRIVIND STABILITATEA ÎN FUNCŢIONARE SI
REZISTENŢA LA ACŢIUNEA FACTORILOR MECANO-CLIMATICI
Condiţii specifice la bordul navelor (vibraţii, umiditate, variaţii de tensiune,
şocuri mecanice).
Produsele trebuie să poată opera în regim de lungă durată, în condiţii ostile de
mediu, în gama de temperaturi -25 ͦ C - 50 ͦ C.
7. CERINŢE DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ-Nu este
cazul.
8. CERINŢE PRIVIND PROTECŢIA PERSONALULUI LA RADIAŢII
IONIZANTE SI ELECTROMAGNETICE- Nu este cazul.
9. CERINŢE PRIVIND TRANSPORTABILITATEA PRODUSULUI
Transportabilitatea- Nu este cazul.
Mobilitatea- Nu este cazul.
Cerinţe de suport logistic- Nu este cazul.
10. CERINŢE PRIVIND INSTRUIREA PERSONALULUI
Manualul de exploatare şi utilizare trebuie să asigure toate informaţiile de
exploatare şi întreţinere a entităţii.
Recepţia tehnicii se va face cu inclusiv punerea în funcţiune a tehnicii.
Instruirea personalului nominalizat să deservească produsul se va executa de către
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producător sau personalul autorizat, pe timpul instalării şi recepţiei produsului;
11. INDENTIFICARE ȘI MARCARE
La livrare, produsul/componentele acestuia vor fi ambalate/protejate şi etichetate
de către furnizor clar şi vizibil astfel încât acestea să poată fi identificate cu
uşurinţă. Etichetele de marcare trebuie să conţină toate informaţiile obligatorii
prevăzute de reglementările în vigoare.
Produsul trebuie să poată fi identificat printr-o serie de fabricaţie, înscrisă/
inscripţionată într-un loc vizibil, uşor accesibil. Fiecare ansamblu/subansamblu
major al produsului trebuie să fie prevăzut cu etichete(plăcuţe sau altele asemenea)
corespunzătoare pe care să fie inscripţionate/ înscrise datele de indentificare ale
reperului respectiv. Etichetele de marcare trebuie să reziste la acţiunea
intemperiilor.
Furnizorul are dreptul de inscripţiona suplimentar coletele livrate, pentru a
asigura informaţiile pe care le consideră necesar a fi cunoscute pe timpul
depozitării şi manipulării acestora.
12. INTERSCHIMBABILITATE
Ansamblurile şi subansamblurile din componenţa produsului trebuie să poată fi
înlocuite în procesele de revizie sau reparaţie cu repere de schimb originale cu
acelaşi cod de identificare, fără a se produce modificări ale parametrilor
funcţionare, ale caracteristicilor tehnice şi funcţionale sau ale siguranţei în
funcţionare ale produsului.
13. SIGURANŢA ÎN FUNCŢIONARE
Exploatarea produsului trebuie să poată fi făcută de un singur operator.
Funcţionarea produsului la putere/ capacitate maximă nu trebuie să pericliteze
siguranţa sau starea de sănătate a operatorului sau a personalului din
apropiere/vecinătate şi nici siguranţa produsului.
În regim normal de funcţionare produsul trebuie să poată funcţiona
nesupravegheat( în condiţiile de amplasare şi de mediu admise de producător).
Documentaţia tehnică a produsului trebuie să cuprindă şi norme/ instrucţiuni de
exploatare în siguranţă acestuia.
14. ERGONOMIA
Elementele de comandă şi control ale produsului trebuie să fie uşor accesibile şi să
permită efectuarea cu uşurinţă şi în siguranţă a diferitelor operaţii/manevre impuse
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de cerinţele de operare.
15. LOGISTICA
Produsul ofertat trebuie să fie însoţit de toate accesoriile/ dispozitivele necesare
funcţionării sale la parametrii ceruţi prin specificaţia tehnică, chiar dacă
beneficiarul a omis solicitarea lor explicită. Oferta va fi completată de către
ofertant cu aceste repere, notate opţional, cu explicarea rolului lor funcţional,
precum şi cu menţionarea repercursiunilor neachiziţionării acestore.
Produsul trebuie să fie însoţit obligatoriu de următoarele documente:
- certificat de omologare;
- inventarul produsului;
- certificat de garanţie;
- declaraţia/certificatul de conformitate emis de organul de calitate abilitat al
producătorului;
- documentaţia de cunoaştere, exploatare, întreţinere şi în original (preferabil în
limba engleză, dacă produsul nu este fabricat în România) şi traduse în limba
română, pe suport hârtie şi (preferabil şi) în format electronic:
- descrierea tehnică a echipamentelor;
- proceduri de instalare, punere în funcţiune şi exploatare;
- proceduri de mentenanţă;
16. CERINŢE DE CALITATE SI DE ASIGURAREA CALITĂŢII
Produsele vor fi însoţite de certificate de conformitate, produsul trebuie fabricat
în condiţiile de calitate specificate standardele de calitate:
- SR ISO 3046-1:2003 (echivalent cu ISO 3046-1:2002) - Motoare cu ardere
internă cu mişcare alternativă. Performanţe. Partea I: Declaraţii ale puterii, ale
consumurilor de combustibil şi de ulei de lubrifiere şi metode de încercare. Cerinţe
suplimentare pentru motoare de uz general.
(ISO 3046-1:2002 - ”Reciprocating internal combustion engine - Performance -Part 1: Declarations of power, fuel and lubricating oil consumptions, and test
methods - Additional requirement for engines for general use.”)
- ISO 8528-1: 2005 - Reciprocating internal combustion engine driven alternating
current generating sets -- Part 1 : Application, ratings and performance.
- ISO 8528-2:2005 - Reciprocating internal combustion engine driven alternating
current generating sets -- Part 2 : Engines.
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- ISO 8528-3: 2005 - Reciprocating internal combustion engine driven alternating
current generating sets -- Part 3: Alternating current generators for generating sets
- ISO 8528-5:2005 - Reciprocating internal combustion engine driven alternating
current generating sets-- Part 5: Generating sets.
Aceste standarde pot fi obţinute/procurate de la Agenţia Română de
Standardizare (detalii pe pagina de internet www.asro.ro)
17. CERINŢE PRIVIND INSPECŢIA SI TESTAREA-EVALUAREA
PRODUSULUI-Nu este cazul
18. CERINŢE PRIVIND RECEPŢIA PRODUSULUI
• recepţia instalaţiei se va efectua după montarea la bord şi punerea în funcţiune a
acesteia. Predarea instalaţiei se face „în funcţiune”.
19. CERINŢE PRIVIND CONDIŢIILE DE LIVRARE-Nu este cazul
20. GARANŢIE
Garanţia produsului trebuie să fie de minim 2 ani, începând cu data recepţiei.
Furnizorul/ ofertantul trebuie să asigure depanarea produsului în termenul de
garanţie, la sediul beneficiarului.
Orice reparaţie în garanţie va fi efectuată, prin grija furnizorului şi pe cheltuiala
acestuia, de personal autorizat/ avizat de către proprietarul mărcii produsului, prin
înlocuirea subansamblului defect sau a întregului produs într-un interval de maxim
5(cinci) zile lucrătoare; timpul se scurge de la notificarea furnizorului, telefonic
sau în scris. Excepţiile vor fi convenite între furnizor şi beneficiar.
Transportul la/de la locaţia beneficiarului a personalului, tehnicii şi materialelor
necesare pentru efectuarea lucrărilor/ reparaţiilor în termenul de garanţie, va fi
suportat integral de către furnizor/ ofertant.
Nu se acceptă condiţionarea acordării garanţiei produsului de aplicarea unor
elemente de sigilare a produselor.
Furnizorul trebuie să asigure şi asistenţă tehnică post-garanţie. Pentru perioada de
postgaranţie, asistenţa tehnică se va sigura contracost, pe bază de contract.
20. ALTE CERINŢE
• Locaţia de livrare şi montare a instalaţiei: Portul Militar Brăila sau altă destinaţie
specificată în documentaţia de atribuire.
• Recepţia produsului şi a lucrării de montaj la bord se va face de comisia
constituită din membrii echipajului augmentată cu alţi specialişti militari.
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• Toţi ofertanţi vor face, obligatoriu, dovada faptului că produsele oferite provin de
la producători al căror sistem de asigurare al calităţii este certificat conform
standardelor ISO 9001/2008 sau echivalente, pentru produsele solicitate prin
specificaţia tehnică.
• Dacă prin documentaţia de achiziţie nu se specifică/ solicită astfel, următoarele
servicii vor fi asigurate/efectuate de către furnizor/ ofertant, prin grija şi pe
cheltuiala sa:
- transportul produselor şi a tuturor ansamblelor şi subansamblelor conexe
acestora la sediul beneficiarului(locaţia în care se va efectua recepţia);
- pregătirea reprezentanţilor beneficiarului pentru utilizarea produsului.
Programul de pregătire va fi întocmit de furnizor şi avizat de beneficiar. Durata
pregătirii şi numărul de participanţi vor fi puse de acord de către beneficiar şi
furnizor.
• Produsul/componentele produsului vor fi ambalate astfel încât să permită
depozitarea şi transportul acestora în condiţii de siguranţă în spaţii închise.
• Toate materialele de ambalare, precum şi toate materialele neceasare protecţiei
coletelor( folii de protecţie, cutii, etc.) rămân în proprietatea beneficiarului.
STRUCTURA SISTEMULUI ENERGETIC ACTUAL
1 Surse de energie electrică
Nava este prevăzută în prezent cu următoarele surse de energie electrică:
a) Diesel-generatoare sincrone:
- două Diesel-generatoare (DG) principale si unul de avarie
- motoare D120 V8 / 120CP
turaţie mers în gol 750 rotaţii/minut;
turaţie mers în sarcină 1500 rotaţii/minut;
injecţie mecanică;
pornire cu demaror electric.
- generatoare SCK 70 KVA/400 V
trifazice;
380 V / 50 Hz;
.
fiabilitate R=30%(T=3000 are pt. Q=06)
IP 23
b) Diesel-generator de avarie:
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- un Diesel –generator
- motor D 120 8 V;
- generator 70 KVA;
- IP 23
2. Distribuţia energiei electrice
Distribuţia energiei electrice se realizează prin trei subsisteme de distribuţie astfel:
- subsistem trifazat cu nulul izolat la tensiunea de 3x380 V şi 50 Hz, pentru
principalele circuite de forţă etc. ;
- subsistem trifazat cu nulul izolat la tensiunea de 3x220 V şi 50 Hz, pentru
tablourile auxiliare de iluminat, radiocomunicaţii etc.;
- subsistemul de distribuţie în curent continuu la 24 VCC pentru circuitele de
alimentări de avarie, iluminat avarie.
Distribuţia energiei electrice se realizează în principal prin tablourile principale de
distribuţie - TPD.
Consumatorii esenţiali vor fi prevăzuţi cu două alimentări conform situaţiei
actuale.
3. Parametrii electrici principali şi bilanţul energetic
3.1 Parametrii electrici principali
Pentru stabilirea, definirea, calcularea şi măsurarea parametrilor tehnici necesar a
fi îndepliniţi de reţele electrice de distribuţie de putere la bordul navei se va utiliza
prescripţiile standardului NATO, STANAG 1008 NAV.
Respectarea prescripţiilor tehnice din acest standard asigură compatibilitatea
funcţională dintre sistemul energetic al navei (incluzând generatoarele şi sistemele
de distribuţie până la consumatori) şi consumatorii electrici.
Echipamentele ce se vor monta la bordul navei în cadrul procesului de
modernizare impun asigurarea pentru sistemul energetic performanţe
corespunzătoare lui STANAG 1008 NAV.
3.2 Bilanţul energetic actual
Conform documentaţiei, cu dotarea actuală bilanţul energetic pentru generatoarele
principale este indicat sintetic în tabelul 1.
Estimarea necesarului de putere şi reactualizarea bilanţului energetic în urma
modernizării, prin instalarea unor noi consumatori şi înlocuirea altora în raport cu
puterea total cerută din Tabelul 1 nu va depăşi valori care să necesite recalcularea
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Decuplat instalaţii diesel-generatoarelor
vechi de la instalaţiile navei
Scos grupul diesel-generator din navă.
Încărcat şi transportat
Scos de la bord componentele auxiliare
diesel-generator
Curăţat zona, evacuat reziduuri, degresat,
grunduit
Confecţionat şi montat postament. Vopsit
Introdus diesel-generatoarele în CM
Fixat pe postament
Cuplat instalaţiile electrice proprii la cele

bilanţului energetic.
4. Concluzii
- în toate regimurile de exploatare sistemul energetic poate funcţiona cu două
generatoare funcţionând în paralel, al treilea generator instalat putându-se
considera ca rezervă rece/caldă;
- cu condiţia funcţionării celor 3 generatoare în paralel (pentru a asigura stabilitatea
sistemului energetic la consum maxim) se vor evita interblocajele dintre
generatoare astfel încât alegerea generatoarelor în paralel să fie flexibilă;
- pentru generatoarele aflate în rezervă se va introduce, printr-un sistem de
monitorizare şi control al energiei electrice, pornirea automată în vederea
asigurării rezervei calde precum şi cuplarea automată în bare, la avarii sau
creşterea sarcinii, în situaţia în care motorul este gata; generatorul de rezervă va
porni la cererea operatorului, rezerva de putere fiind disponibilă în maxim 10
minute de la pornirea motorului;
- generatorul staţionar va fi menţinut în permanenţă la cald, la 50º, de către
rezistenţe de preîncălzire şi pompă de circulaţie montate pe circuitul de compensă
şi va porni automat în caz de black – out alimentând tabloul de urgenţă în maxim
45 secunde de la black – out;
- motorul aflat în funcţiune va asigura preîncălzirea în permanenţă a DG-ului
aflat în stare de rezervă caldă.
Decuplat instalaţiile electrice proprii de cele ale navei, tubulaturi de legătură dintre
grupul diesel generator şi agregatele auxiliare, elemente de prindere, tubulatură de
evacuare gaze
Grupurile diesel-generatoare vor fi transportate la sediul beneficiarului prin grija şi
cheltuiala ofertantului.

cpl

3

cpl

3

cpl

3

Vor fi transportate la sediul beneficiarului prin grija şi cheltuiala ofertantului.

cpl

3

Conform specificaţiilor producătorului de grund.

cpl
cpl
cpl
cpl

3
3
3
3

Confecţionat postamenţi conform dimensiunilor noilor diesel-generatoare. Montat.
Materialele si echipamentele necesare operatiunilor de introducere si fixare pe
postament vor fi asigurate in totalitate de catre prestator.
Lucrări aferente cuplări instalaţiilor electrice proprii la cele ale navei. Materialele
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şi echipamentele necesare operaţiunilor de cuplare vor fi asigurate în totalitate de
către prestator.
Lucrări aferente executării şi montării instalaţiei de evacuare gaze. Se va pastra
sistemul de evacuare umeda existent. Materialele şi echipamentele necesare
Executat şi montat instalaţia de evacuat
1.10
cpl
3
operaţiunilor de executare şi montare instalaţie evacuare gaze vor fi asigurate în
gaze
totalitate de către prestator.
Spălat şi curăţat conducte auxiliare ale
Conductele vor fi desfăcute în părti componente, curăţate şi spălate. La montare se
1.11
cpl
3
navei aferente instalaţiei de răcire
vor înlocui elementele de etanşare. Se vor executa probe în instalaţie.
Lucrări aferente confecţionării montării şi adaptarii instalaţiei de răcire a navei la
Confecţiona, montat şi adaptat instalaţia de
instalatiile de racire care echipeaza motoarele diesel - generatoarelor. Materialele
1.12 răcire proprie a navei la instalaţiile
cpl
3
şi echipamentele necesare operaţiunilor de confecţionare montare şi adaptare a
motoarelor, inclusiv furniturile aferente
instalaţiei de răcire vor fi asigurate în totalitate de către prestator.
Lucrări aferente adaptării instalaţiilor de combustibil ale navei la instalatiile de
Adaptat instalaţiile de combustibil ale
combustibil ale motoarelor. Materialele şi echipamentele necesare operaţiunilor de
1.13 navei la instalaţiile de combustibil ale
cpl
3
completare şi adaptare, inclusiv furniturile aferente, vor fi asigurate în totalitate de
motoarelor, inclusiv furniturile aferente
către prestator.
Lucrări aferente confecţionării şi montării instalaţiei de 24 Vcc. Materialele şi
Confecţionat şi montat instalaţie pornire,
1.14
cpl
3
echipamentele necesare operaţiunilor de confecţionare şi montare a instalaţiei
supraveghere şi control 24 Vcc
24Vcc vor fi asigurate în totalitate de către prestator.
Lucrări aferente modificării şi adaptării tabloului principal de distribuţie.
Materialele şi echipamentele necesare operaţiunilor modificare şi adaptare a
Modificat tablou de distribuţie principal şi
tabloului principal de distribuţie vor fi asigurate în totalitate de către prestator.
1.15 montat echipamente de supraveghere şi
cpl
3
Acestea vor include: inlocuirea amc-urile –voltmetru, frencveţmetru, ampermetru
cuplare la instalaţiile navei(bare)
etc.; inlocuirea cablajelor de la diesel-generator la barele TPD-ului; înlocuirea
USOL-ului de cuplare în bare a DG; înlocuirea lămpilor de semnalizare şi alte
materiale necesare adaptării TPD.
Probe de cheu – 4 ore mers in gol;
Probe de mars – 6 ore de mers in sarcina (cu toti consumatorii de la bord)
1.16 Probe de marş şi cheu
cpl
1
Numarul de ore de mers in gol si in sarcina vor fi adaptate functie de specificatiile
tehnice ale producatorului diesel-generatoarelor.
2. FURNIZARE, INSTALARE SI PUNERE ÎN FUNCTIUNE TABLOU PRINCIPAL DE DISTRIBUŢIE, TABLOU DISTRIBUTIE DE
AVARIE SI TABLOU ÎNCĂRCARE ACUMULATORI
2.1
Demontare si scoatere de la bord tablouri
cpl
4
Se demontează de la poziţie TPD – urile vechi şi se scot de la bord (din Punct
aferente navei

12 din 146

principale de distribuţie, tablu distribuţie
de avarie şi tablou încărcare acumulatori

2.2

2.3

Întocmire plan de amplasare TPD, TDA
şi TIA, TDT

Furnizare tablou principal de distribuţie

Serv.

cpl.

1

1

comada masini si din Compartiment masina) şi TDA. Executat alte demontări
tehnologice necesare înlocuirii TPD si TDA.
Scoatere de la bord grup electrogen si predare beneficiarului in starea de integritate
constatata prin act de constatare la începerea lucrărilor.
Întocmire plan de amplasare TPD şi TDA, inclusiv interconectarea cu instalaţia
electrică a navei.
Întocmire modificări de proiect privind amplasare, punere în funcţiune instalaţia
electrică aferentă: montarea cablurilor de alimentare a TPD, comutatoarelor de
alimentare, butoane, relee, tablouri de siguranţe, semnalizările şi elementele
specificate în condiţiile de executare a proiectului tehnic şi electric, blocuri de
protecţie generator sincron.
Planurile, schiţele vor fi prezentate spre avizare beneficiarului şi transmise după
aceea către autoritatea de proiectare a Forţelor Navale.
1.Tablou principal de distribuţie energie electrică – TPD
Va asigura în totalitate funcţiile actualului Tablou Principal de Distribuţie
şi va prelua şi noi consumatori.
În plus va fi livrat, instalat şi pus în funcţiune Sistemul integrat de
monitorizare şi control energie electrică.
2.Caracteristici constructive generale
a. Carcasa
Tabloul principal de distribuţie a energiei electrice şi echipamentele de control
vor corespunde standardului IEC 60298 pentru tablouri de 1000 V.
b. Construcţia mecanică
Tabloul de distribuţie a energiei electrice va fi metalic, de tip închis, conform
standard IEC 60298.
Tabloul de distribuţie va fi construit pe blocsecţii componente din panouri
individuale şi dotate cu toate instrumentele şi fitingurile necesare. În partea din
faţă, balamalele uşilor sunt fixate pe partea stângă (dacă nu este specificat altfel)
care pot fi deschise sub un unghi mai mare de 900 fără a afecta aparatele de
măsurat, becurile de semnalizare şi celelalte, fixate pe ele. Uşile sunt echipate cu
opritoare pentru a fixa uşa în poziţia deschis. Toate uşile sunt legate la masă de
carcasă cu cabluri galbene/verzi. Partea din spate a tabloului va avea montate
panouri detaşabile (prinse în şuruburi - echivalent). Se vor prevede fante de
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ventilaţie astfel încât să se asigure temperatura recomandată pentru funcţionarea
echipamentelor interne. Gradul de protecţie aplicat pentru tablourile de distribuţie
va fi minim IP 44.
Dimensiuni maxime de gabarit: lungime = 5 ml, lăţime = 1 ml, înălţime = 2 ml.
c. Protecţia anticorozivă:
Protecţia anticorozivă se va aplica în aceleaşi condiţii structurii metalice,
carcasei consolei şi suporţilor din interior, pe toate feţele profilelor, tablei etc..
Tratamentul aplicat înainte de finisarea finală trebuie să asigure o aderenţă de
calitate a vopselei, pentru o protecţie mărită în mediul marin.
Culoarea consolelor va putea fi modificată cu acordul beneficiarului, şi va fi
aleasă din oferta producătorului. Culoarea carcasei va fi RAL 7024 (gri-grafit).
Uşile frontale şi capacele vor avea culoarea RAL 7035 (gri deschis).
Ansamblul plăcilor de fixare din interiorul blocsecţiilor sunt confecţionate din
tablă zincată galvanizată, fiind tratate anticoroziune în condiţii identice cu consola.
Pentru a preveni deteriorarea suprafeţelor pe timpul instalării la bord, uşile şi
capacele sunt protejate individual cu folie transparentă de plastic, astfel încât să fie
posibilă deschiderea/închiderea lor pentru manipulare sau inspectare în aceleaşi
condiţii ca cele de împachetare, fără a fi necesară despachetarea lor.
3. Cabluri
Cablurile exterioare existente la bord vor fi înlocuite. Cablurile exterioare
pentru alimentarea navei vor fi furnizate de către prestator şi vor fi de tip naval.
Intrările cablurilor electrice exterioare şi a cablurilor de control în blocsecţii
se face în general prin partea de jos. Cablurile interioare sunt montate în uluce
PVC, fixate cu nituri de plastic de izolare pentru a preveni zgârierea sau tăierea
izolaţiei cauzate mişcările excesive datorate vibraţiilor şi pentru o întreţinere mai
uşoară.
Toate cablurile vor avea marcat un cod de identificare la fiecare capăt
conform proiectului instalaţiei electrice.
4. Bare Colectoare
Fazele curentului alternativ(AC) sunt in sistem R-S-T , barele colectoare vor fi
marcate cu etichete verde-galben-maro.
Polaritatea identificarii sistemului de cutrent continuu(DC) este P-N, barele
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2.4

Furnizare tablou distribuţie de avarie

cpl.

1

colectoare fiind marcate cu etichete rosu- albastru.
Barele colectoare R-S-T vor fi izolate impotriva atingerii accidentale.
Caracteristici Tehnice:
- temperatura maxima a barelor de cupru in regim maxim de incarcare continuu:
maxim 60ºC
- alegerea dimensiunilor barelor se fa face pe baza unui calcul dinamic si a
curentului de scurtcircuit pe barele TPD.
5. Componentă sectii:
Se va confecţiona un singur TPD care va cuprinde: 2 secţii de 380 V/220 V
/50 Hz si 3 secţii ale Diesel generatoarelor şi dacă este cazul o secţie de
sincronizare Diesel generatoare.
1. Secţia numărul 1 380 V/220 V:
- Usol 380 V, 100 A = 27 buc
- Usol 380 V, 250 A motorizat= 3 buc
- Ampermetru 0 ÷ 400 A = 2 buc
- Ampermetru 0 ÷ 100 A = 1 buc
- Voltmetru 0 ÷ 400 v = 2 buc
- Comutator 3 trepte = 3 buc.
- Ohmetru ∞ ÷ 0 Ω = 1 buc
- Frecvenţmetru (50 HZ)= 1 buc
- Lampă semnalizare cu transformator 380 / 24 V = 1 buc
- Tranformatoare 380V-220V P=25 KVA =2buc.
5. Secţia numărul 5 380 V/220 V:
- Usol 380 V, 100 A = 27 buc
- Usol 380 V, 250 A = 3 buc
- Ohmetru 0 ÷ 1000 Ω = 1 buc
- Ampermetru 0 ÷ 150 A = 1 buc
- Comutator 3 trepte = 2 buc.
Sectiile 2, 3, 4 reprezintă secţiile diesel generatoarelor.
1. Tabloul de distributie de avarie (TDA)
In situaţii normale, tabloul de distribuţie de avarie este alimentat de TPD.Când
tensiunea TPD cade, întrerupătorul de legatură dintre TPD si TDA este decuplat
automat, generatorul de avarie este setat să pornească automat şi TDA este
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alimentat cu o întârziere de maxim 30 secunde ( permiţând generatorului de sine
statator să fie conectat primul).
Cand tensiunea în TPD este refăcută, generatorul de avarie va fi deconectat
automat şi oprit după un interval de timp setabil. TDA va fi din nou alimentat de
catre TPD prin recuplarea întrerupatorului de legatură.
În mod normal exista un feed-back al tensiunii din TPD in orice moment.De
asemenea, generatorul de urgenta poate fi folosit ca generator pe timpul stationarii
in port, daca este cazul. In acest caz,un comutator „normal/Port” va fi livrat si
instalat.In modul „Port” generatorul de urgenta este capabil sa alimenteze si TPD
Tabloul de distributie de urgenta trebuie alimentat, in timpul functionarii normale
de la TPD cu un alimentator interconectabil.
Acest tip de alimentator trebuie sa aiba protectie la scurt-circuit si la
suprasarcina dar si protectie la scurt –circuit la tabloul de distributie de urgenta.
In cazul in care se intrerupe energia electrica, motorul primar care alimenteaza
DG avarie trebuie sa porneasca. In cazul in care tensiunea sursei de energie de
avarie atinge 85 – 95% din valoarea nominala, sarcinile de avarie trebuiesc
transferate automat catre sursa de energie de avarie. Acest transfer trebuie facut in
maxim 30 secunde dupa avaria sursei principale de energie. Sistemul fiind
construit pentru transfer automat, revenirea la sursa de energie principala trebuie
executata cand tensiunea disponibila este de 85-95% din valoarea tensiunii
nominale sau dupa expirarea unei intarzieri apropiate. DG avarie trebuie sa
functioneze in continuare fara sarcina pana cand este oprit manual sau automat de
catre un dispozitiv de intarziere.
În caz de cadere a tensiunii la TPD, TDA va alimenta consumatorii esentiali.
Pe timpul functionarii normale, TDA este alimentat de la TPD, iar în caz de
urgenta se va alimenta de la DG de avarie.
2.Caracteristici constructive generale
a. Carcasa
Tabloul de distribuţie a energiei electrice şi echipamentele de control vor
corespunde standardului IEC 60298 pentru tablouri de 1000 V.
b. Construcţia mecanică
Tabloul de distribuţie a energiei electrice va fi metalic, de tip închis, conform
standard IEC 60298.
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Tabloul de distribuţie va fi construit pe blocsecţii componente din panouri
individuale şi dotate cu toate instrumentele şi fitingurile necesare. În partea din
faţă, balamalele uşilor sunt fixate pe partea stângă (dacă nu este specificat altfel)
care pot fi deschise sub un unghi mai mare de 900 fără a afecta aparatele de
măsurat, becurile de semnalizare şi celelalte, fixate pe ele. Uşile sunt echipate cu
opritoare pentru a fixa uşa în poziţia deschis. Toate uşile sunt legate la masă de
carcasă cu cabluri galbene/verzi. Partea din spate a tabloului va avea montate
panouri detaşabile (prinse în şuruburi - echivalent). Se vor prevede fante de
ventilaţie astfel încât să se asigure temperatura recomandată pentru funcţionarea
echipamentelor interne. Gradul de protecţie aplicat pentru tablourile de distribuţie
va fi minim IP 44.
Dimensiuni maxime de gabarit: lungime = 6ml, lăţime = 1 ml, înălţime = 2 ml.
c. Protecţia anticorozivă
Protecţia anticorozivă se va aplica în aceleaşi condiţii structurii metalice,
carcasei consolei şi suporţilor din interior, pe toate feţele profilelor, tablei etc..
Tratamentul aplicat înainte de finisarea finală trebuie să asigure o aderenţă de
calitate a vopselei, pentru o protecţie mărită în mediul marin.
Culoarea consolelor va putea fi modificată cu acordul beneficiarului, şi va fi
aleasă din oferta producătorului. Culoarea carcasei va fi RAL 7024 (gri-grafit).
Uşile frontale şi capacele vor avea culoarea RAL 7035 (gri deschis).
Ansamblul plăcilor de fixare din interiorul blocsecţiilor sunt confecţionate
din tablă zincată galvanizată, fiind tratate anticoroziune în condiţii identice cu
consola.
Pentru a preveni deteriorarea suprafeţelor pe timpul instalării la bord, uşile şi
capacele sunt protejate individual cu folie transparentă de plastic, astfel încât să fie
posibilă deschiderea/închiderea lor pentru manipulare sau inspectare în aceleaşi
condiţii ca cele de împachetare, fără a fi necesară despachetarea lor.
3. Cabluri
Cablurile exterioare existente la bord vor fi înlocuite. Cablurile exterioare pentru
alimentarea navei vor fi furnizate de către prestator şi vor fi de tip naval.
Intrările cablurilor electrice exterioare şi a cablurilor de control în blocsecţii
se face în general prin partea de jos. Cablurile interioare sunt montate în uluce
PVC, fixate cu nituri de plastic de izolare pentru a preveni zgârierea sau tăierea
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2.5

Furnizare instalaţie automată de încărcare

cpl

1

izolaţiei cauzate mişcările excesive datorate vibraţiilor şi pentru o întreţinere mai
uşoară.
Toate cablurile vor avea marcat un cod de identificare la fiecare capăt
conform proiectului instalaţiei electrice.
4. Bare Colectoare
Fazele curentului alternativ(AC) sunt in sistem R-S-T , barele colectoare vor fi
marcate cu etichete verde-galben-maro.
Polaritatea identificarii sistemului de cutrent continuu(DC) este P-N, barele
colectoare fiind marcate cu etichete rosu- albastru.
Barele colectoare R-S-T vor fi izolate impotriva atingerii accidentale.
Caracteristici Tehnice:
- temperatura maxima a barelor de cupru in regim maxim de incarcare continuu:
maxim 60ºC
- alegerea dimensiunilor barelor se fa face pe baza unui calcul dinamic si a
curentului de scurtcircuit pe barele TDA.
5. Componenţă secţii a TDA:
1. Secţia numărul 1/ 380 V:
- Usol 380 V, 100 A = 10 buc
- Usol 380 V, 250 A = 3 buc
- Ampermetru 0 ÷ 400 A = 2 buc
- Ampermetru 0 ÷ 100 A = 1 buc
- Voltmetru 0 ÷ 400 v = 2 buc
- Comutator 3 trepte = 3 buc.
- Ohmetru ∞ ÷ 0 Ω = 1 buc
- Frecvenţmetru (50 HZ)= 1 buc
- Lampă semnalizare cu transformator 380 / 24 V = 1 buc
2. Secţia numărul 2 / 220 V:
- Usol 220 V, 63 A = 8 buc
- Voltmetru 0 ÷ 250 V = 1 buc
- Ampermetru 0 ÷ 100 A = 1 buc
- Comutator 3 trepte = 2 buc.
- Lampă prez. tensiune cu transformator 220 / 24 V.
Furnizare instalaţie automată de încărcare acumulatori, care să satisfacă
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acumulatori tip Victron/Master
Volt/Similar

2.6

Furnizare tablou distribuţie timonerie

cpl

1

următoarele cerinţe tehnice:
- Dimensiuni: L= 1 m, l = 1 m, H = 1,8 m
- sa asigure încărcarea unui număr de 28 acumulatori 180 Ah (12 grupuri) la o
tensiune de 24 V.
- sa asigure încărcarea unui unui acumulator 75Ah la o tensiune de 12 V.
- sa asigure alimentarea excitaţiei generatoarelor.
Instalaţia de încărcare acumulatori automată capabilă să monitorizeze nivelul de
încărcare al acumulatorilor, să cupleze automat în vederea încărcării
acumulatorilor, să îşi ajusteze amperajul asfel încăt încărcare să fie optimă, să fie
prevăzută cu protecţii la suprasarcină, protecţie la creşterea temperaturii în
acumulatori(reducerea voltajului în momentul în care temperatura in acumulator
creşte excesiv), modul de prevenţie a deterioarării acumulatorilor datorită
degazării, modul de monitorizare al votajului – voltaj corespunzător încărcării, etc.
1.Caracteristici constructive generale
a. Carcasa
Tabloul de distribuţie a energiei electrice şi echipamentele de control vor
corespunde standardului IEC 60298 pentru tablouri de 1000 V.
b. Construcţia mecanică
Tabloul de distribuţie a energiei electrice va fi metalic, de tip închis, conform
standard IEC 60298.
Tabloul de distribuţie va fi construit pe blocsecţii componente din panouri
individuale şi dotate cu toate instrumentele şi fitingurile necesare. În partea din
faţă, balamalele uşilor sunt fixate pe partea stângă (dacă nu este specificat altfel)
care pot fi deschise sub un unghi mai mare de 900 fără a afecta aparatele de
măsurat, becurile de semnalizare şi celelalte, fixate pe ele. Uşile sunt echipate cu
opritoare pentru a fixa uşa în poziţia deschis. Toate uşile sunt legate la masă de
carcasă cu cabluri galbene/verzi. Partea din spate a tabloului va avea montate
panouri detaşabile (prinse în şuruburi - echivalent). Se vor prevede fante de
ventilaţie astfel încât să se asigure temperatura recomandată pentru funcţionarea
echipamentelor interne. Gradul de protecţie aplicat pentru tablourile de distribuţie
va fi minim IP 44.
Dimensiuni maxime de gabarit: lungime = 6ml, lăţime = 1 ml, înălţime = 2 ml.
c. Protecţia anticorozivă
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Protecţia anticorozivă se va aplica în aceleaşi condiţii structurii metalice,
carcasei consolei şi suporţilor din interior, pe toate feţele profilelor, tablei etc..
Tratamentul aplicat înainte de finisarea finală trebuie să asigure o aderenţă de
calitate a vopselei, pentru o protecţie mărită în mediul marin.
Culoarea consolelor va putea fi modificată cu acordul beneficiarului, şi va fi
aleasă din oferta producătorului. Culoarea carcasei va fi RAL 7024 (gri-grafit).
Uşile frontale şi capacele vor avea culoarea RAL 7035 (gri deschis).
Ansamblul plăcilor de fixare din interiorul blocsecţiilor sunt confecţionate
din tablă zincată galvanizată, fiind tratate anticoroziune în condiţii identice cu
consola.
Pentru a preveni deteriorarea suprafeţelor pe timpul instalării la bord, uşile şi
capacele sunt protejate individual cu folie transparentă de plastic, astfel încât să fie
posibilă deschiderea/închiderea lor pentru manipulare sau inspectare în aceleaşi
condiţii ca cele de împachetare, fără a fi necesară despachetarea lor.
2. Cabluri
Cablurile exterioare existente la bord vor fi înlocuite. Cablurile exterioare pentru
alimentarea navei vor fi furnizate de către prestator şi vor fi de tip naval.
Intrările cablurilor electrice exterioare şi a cablurilor de control în blocsecţii
se face în general prin partea de jos. Cablurile interioare sunt montate în uluce
PVC, fixate cu nituri de plastic de izolare pentru a preveni zgârierea sau tăierea
izolaţiei cauzate mişcările excesive datorate vibraţiilor şi pentru o întreţinere mai
uşoară.
Toate cablurile vor avea marcat un cod de identificare la fiecare capăt
conform proiectului instalaţiei electrice.
3. Bare Colectoare
Fazele curentului alternativ(AC) sunt in sistem R-S-T , barele colectoare vor fi
marcate cu etichete verde-galben-maro.
Polaritatea identificarii sistemului de cutrent continuu(DC) este P-N, barele
colectoare fiind marcate cu etichete rosu- albastru.
Barele colectoare R-S-T vor fi izolate impotriva atingerii accidentale.
Caracteristici Tehnice:
- temperatura maxima a barelor de cupru in regim maxim de incarcare continuu:
maxim 60ºC
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2.7
2.8
2.9
2.10

Instalare tablou principal de distribuţie
Instalare tablou distribuţie de avarie
Instalare tablou încarcare acumulatori
Instalare tablou distribuţie timonerie

cpl.
cpl.
cpl.
cpl

1
1
1
1

2.11

Punere în funcţiune si predare cu teste de
functionare TPD, TDA, TDT si TIA

oper

1

- alegerea dimensiunilor barelor se fa face pe baza unui calcul dinamic si a
curentului de scurtcircuit pe barele TDA.
Tabloul distribuţie timonerie cu dimensiunile maximale 1x1x2 m va fi format
dintr-o singură secţie care va cuprinde alimentarea generală a instalaţiilor
deservite din timonerie.
Componente:
− Comutatoare 2 poziţii 220V, 16A= 25 buc;
− Siguranţe automate calibrate 6A, 16A-32A=25 buc;
− Lampă prezentă tensiune tablou= 1buc;
− Lămpi prezentă tensiune instalaţii=25 buc;
− Transformator 220V-24Vcc Pmin 5KVA= 1 buc.
− Voltmetru 0-400V
− Ampermetru 0-100A
TPD – ul se va adapta la instalaţiile electrice ale navei.
TPD – ul se va adapta la instalaţiile electrice ale navei.
TIA se va adapta la instalaţiile electrice ale navei
TDT se va adapta la instalaţiile electrice ale navei.
Activităţile de punere în functiune si testele de acceptanţă se execută pe baza
unui „Plan de testare şi acceptanţă la cheu” elaborat de către furnizor, avizat de
către structura desemnată din cadrul autorităţii contractante şi aprobat de
beneficiar.
Planul de testare şi acceptanţă va fi transmis spre avizare autorităţii
contractante cu minim 30 de zile înainte de începerea testelor. „Planul de testare şi
acceptanţă la cheu” va conţine, în mod obligatoriu, cel puţin, următoarele
elemente: Denumirea testului / Cerinţe (limite de acceptare) impuse de specificaţia
tehnică / Metoda de verificare / Cantitatea de produse verificate / Resurse umane şi
materiale necesare efectuării testelor şi cine le asigură / Durata de desfăşurare a
probei / Locul de desfăşurare / Procedurile de testare de acceptanţă / Criteriile de
ealuare a rezultatelor testării.
După finalizarea activităţilor cuprinse în „Planul de testare şi acceptanţă la cheu si
pe fluviu”, în termen de 5 zile, furnizorul va transmite autorităţii contractante,
pentru avizare, „Raportul de testare şi acceptanţă la cheu si pe fluviu”, care va
include cel puţin modul de îndeplinire a cerinţelor din prezenta specificaţie tehnică
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şi concluziile rezultate în urma desfăşurării activităţilor.
Furnizorul va pune la dispoziţia autorităţii contractante şi beneficiarului „Planul de
testare şi acceptanţă la cheu” şi „Raportul de testare şi acceptanţă la cheu”, avizat,
certificate de conformitate sau documente de omologare internă ale producătorului
sau subfurnizorilor acestuia, rapoarte de testare ale produsului, desenul de
ansamblu al produsului (sistemului), inventarul produsului, alte documente de
interes pentru activităţile desfăşurate.
Furnizorul are obligaţia de a marca clar şi vizibil elementele componente ale
instalaţiei, containerele în care este livrată, echipamentele care se vor livra în
pachetul de suport logistic iniţial, astfel încât acestea să poată fi identificate precis
şi cu uşurinţă. Etichetele de marcare trebuie să fie rezistente la acţiunea
intemperiilor şi să nu permită deteriorarea accidentală pe parcursul manipulării,
transportului, depozitării şi exploatării.
Etichetele de marcare trebuie să conţină minim următoarele informaţii: denumire
producător / model produs/reper de fabricaţie / putere dezvoltata / tensiune
electrică / turaţie / dimensiuni de gabarit agregat / consum de combustibil / serie
echipament / data fabricaţiei.
Garanţia oferită de prestator pentru produs si serviciu este de minim 3 ani.
Utilizarea instalaţiei se va face de către personal special instruit, aparţinând
beneficiarului. Instruirea personalului de operare se va face prin cursuri organizate
şi susţinute de furnizor si se va efectua în limba română. Instruirea personalului se
va face la nivel operaţional: 3-5 persoane.
După finalizarea instruirii personalului, furnizorul va certifica participanţii la
cursurile de instruire, eliberând în aceste sens certificate nominale pentru fiecare
2.12
Instruire operatori beneficiar
serv.
1
cursant.
Instruirea personalului beneficiarului se va finaliza înainte de începerea activităţii
de recepţie a produsului. Toate serviciile (montare, configurare, mentenanţă,
instruire personal de operare şi mentenanţă, reparaţii în perioada de garanţie) vor fi
efectuate de persoane calificate şi/sau atestate profesional de către furnizorul
produsului.
3. FURNIZARE, INSTALARE ȘI PUNERE IN FUNCŢIUNE INSTALAŢIE ALIMENTARE MAL
1.Caracteristici constructive generale
3.1
Furnizare tablou alimentare MAL
cpl
1
a. Carcasa
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Tabloul de alimentare mal şi echipamentele de control vor corespunde
standardului IEC 60298 pentru tablouri de 1000 V.
b. Construcţia mecanică
Tabloul de de alimentare mal va fi metalic, de tip închis, conform standard
IEC 60298.
Tabloul de alimentare mal va fi construit astfel încât sa fie protejat împotriva
acţiunii elementelor exterioare(ploaie, vânt, ninsoare. etc. )dotate cu toate
instrumentele şi fitingurile necesare. În partea din faţă, balamalele uşilor sunt
fixate pe partea stângă (dacă nu este specificat altfel) care pot fi deschise sub un
unghi mai mare de 900 fără a afecta aparatele de măsurat, becurile de semnalizare
şi celelalte, fixate pe ele. Uşile sunt echipate cu opritoare pentru a fixa uşa în
poziţia deschis. Toate uşile sunt legate la masă de carcasă cu cabluri galbene/verzi.
Partea din spate a tabloului va avea montate panouri detaşabile (prinse în şuruburi
- echivalent). Se vor prevede fante de ventilaţie astfel încât să se asigure
temperatura recomandată pentru funcţionarea echipamentelor interne. Gradul de
protecţie aplicat pentru de alimentare mal va fi minim IP 44.
Dimensiuni maxime de gabarit: lungime = 0,5 ml, lăţime = 0,3 ml, înălţime = 0,3
ml.
c. Protecţia anticorozivă
Protecţia anticorozivă se va aplica în aceleaşi condiţii structurii metalice,
carcasei consolei şi suporţilor din interior, pe toate feţele profilelor, tablei etc..
Tratamentul aplicat înainte de finisarea finală trebuie să asigure o aderenţă de
calitate a vopselei, pentru o protecţie mărită în mediul marin.
Culoarea consolelor va putea fi modificată cu acordul beneficiarului, şi va fi
aleasă din oferta producătorului. Culoarea carcasei va fi RAL 7024 (gri-grafit).
Uşile frontale şi capacele vor avea culoarea RAL 7035 (gri deschis).
Ansamblul plăcilor de fixare din interiorul blocsecţiilor sunt confecţionate
din tablă zincată galvanizată, fiind tratate anticoroziune în condiţii identice cu
consola.
Pentru a preveni deteriorarea suprafeţelor pe timpul instalării la bord, uşile şi
capacele sunt protejate individual cu folie transparentă de plastic, astfel încât să fie
posibilă deschiderea/închiderea lor pentru manipulare sau inspectare în aceleaşi
condiţii ca cele de împachetare, fără a fi necesară despachetarea lor.
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2. Cabluri
Cablurile exterioare existente la bord vor fi înlocuite. Cablurile exterioare
pentru alimentarea navei vor fi furnizate de către prestator şi vor fi de tip naval.
Intrările cablurilor electrice exterioare şi a cablurilor de control în blocsecţii
se face în general prin partea de jos. Cablurile interioare sunt montate în uluce
PVC, fixate cu nituri de plastic de izolare pentru a preveni zgârierea sau tăierea
izolaţiei cauzate mişcările excesive datorate vibraţiilor şi pentru o întreţinere mai
uşoară.
Toate cablurile vor avea marcat un cod de identificare la fiecare capăt
conform proiectului instalaţiei electrice.
3. Bare Colectoare
Fazele curentului alternativ(AC) sunt in sistem R-S-T , barele colectoare vor fi
marcate cu etichete verde-galben-maro.
Polaritatea identificarii sistemului de cutrent continuu(DC) este P-N, barele
colectoare fiind marcate cu etichete rosu- albastru.
Barele colectoare R-S-T vor fi izolate impotriva atingerii accidentale.
Caracteristici Tehnice:
- temperatura maxima a barelor de cupru in regim maxim de incarcare continuu:
maxim 60ºC
- alegerea dimensiunilor barelor se fa face pe baza unui calcul dinamic si a
curentului de scurtcircuit pe barele TDA.
Componenţa:
- USOL alimentare mal 400 V, 150 A:
- USOL alimentare alte nave: 400 V, 150;
- bare alimentare generala nava;
- bare alimentare alte nave;
- comutator alimentare navă;
- comutator alimentare alte nave;
- lampă prezentă tensiune cu trasformator 380-24 V;
- lampă prezenţă tensiune alte nave;
- indicator de sens faze;
- schimbator faze.
- priză alimentare alte nave cu 4 pini 380V min 100 A;
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- sistem de comutaţie automat de decuplare de la mal în momentul când este
cuplat în bare DG-ul.
Tabloul va fi prevăzut cu un cablu de alimentare mal min. 80 m.l. 4x100 m, cu
papuci legare din alamă.
4. FURNIZARE, INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE SERVICIU MODERNIZARE SISTEM DE PROPULSIE NAVĂ
Întocmit proiect modernizare sistem propulsie nava. navei şi capabilităţile navei
de a executa în siguranţă misiunile specifice în raioane de navigaţie.
Proiectare şi avizare modernizare sistem
4.1
Serv
1
După instalarea noilor echipamente la bord se va reface calculul de stabilitate al
propulsie nava
navei şi se vor înscrie recomandările în documentele de evidenţă.
Proiectul va fi avizat de SMFN în calitate de autoritate de proiectare.
1. Informaţii generale despre serviciu
Sistemul de propulsie astfel modernizat va permite navei tip monitor să
execute în siguranţă misiuni în raioane de navigaţie pe fluviul Dunărea şi în zona
costieră a Mării Negre.
Modificările aduse sistemului de propulsie nu vor reduce caracteristicile
tehnico-tactice ale navei şi capabilităţile navei de a executa misiunile specifice.
În urma modificărilor aduse la sistemul de propulsie, navele trebuie să
îndeplinească următoarele cerinţe:
- să nu se mărească pescajul maxim al navei, respectiv deplasamentul la plină
încărcare pentru asigurarea navigaţiei în sectoarele fluviale;
- să nu se modifice celelalte dimensiuni, calităţile nautice sau caracteristicile
4.2
Achiziţionat motoare navale
cpl
2
de stabilitate şi flotabilitate;
- să se menţină compartimentarea actuală a navei, astfel încât să se asigure
menţinerea navei în stare de plutire cu cel puţin două compartimente etanşe,
adiacente inundate;
- să nu se micşoreze capacităţi actualele de depozitare pentru combustibil,
ulei şi apă;
- comanda şi supravegherea întregului sistem de propulsie trebuie să poată fi
realizate atât de la distanţă, din postul central din timonerie, cât şi local pe
agregate.
Garanţia pentru produsele şi serviciile oferite trebuie să fie de minim 2 ani sau
2000 ore de funcţionare de la finalizarea recepţiei.
Echipamentele vor fi însoţite de toate accesoriile necesare funcţionării, la
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parametrii ceruţi prin prezenta specificaţie tehnică.
Se va asigura un pachet de suport logistic iniţial, care să cuprindă materiale
tehnice şi consumabile pentru 2 ani sau 2000 ore de funcţionare, iar prestatorul se
va angaja să furnizeze contra cost produse şi servicii de mentenanţă pe o perioada
de minim 10 ani după ieşirea din perioada de garanţie.,
Produsele livrate vor fi însoţite de documentaţiile tehnice de operare şi
mentenanţă complete, editate în limba română/engleză.
Documentaţia pentru sectoarele şi instalaţiile supuse modificărilor, în urma
modernizării sistemului de propulsie generală a navei, va fi actualizată şi predată
la beneficiar, după cum urmează
– descrierea tehnică a navei;
– lista specificaţiilor de echipamente şi dotări la bord;
– protocolul de stabilitate şi informaţia de stabilitate;
– planurile instalaţiilor de platformă afectate de modernizare;
– schemele instalaţiilor electrice şi de automatizare.
2. Caracteristicile tehnice principale ale navelor tip monitor
- Deplasament = 464,12 t;
- Lungimea maximă =51,945 m;
- Lungimea între perpendiculare =50 m;
- Lăţimea maximă = 9,025 m;
- Pescaj maxim = 1,574 m;
- Putere motor de propulsie - 2 x 2200 CP;
- Putere instalată generatoare - 3 x 70 KVA;
- Viteză maximă-32,687 km/h;
- Rază de giraţie maximă – 50 m;
- Regim de navigaţie: 75 zile/an;
- Capacitate tancuri motorina - 40 m3;
- Capacitate tancuri ulei - 0.8 m3;
- Capacitatea apă potabilă – 13 m3,
- Înclinaţiile maxime ale navei putând fi:
• înclinaţie longitudinală statică: 10o;
• înclinaţie longitudinală dinamică: 15o;
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• înclinaţie transversală statică: 15o;
• înclinaţie transversală dinamică: 25o;
3. Caracteristicile principale ale sistemului de propulsie actual care
dotează navele tip monitor
Sistemul de propulsie cuprinde două linii axiale, fiecare fiind antrenată de un
grup propulsor motor-reductor-inversor, cu o putere de 2200 CP.
Fiecare linie axială este dotată cu câte o elice cu cinci pale cu pas fix, forţa
axială de propulsie fiind generată, pe sens direct sau revers, la turaţii cuprinse între
650 şi 1600 rot/min. Forţa axială maximă pe marş înainte este de 12000 daN, iar
pe marş înapoi este de 8000 daN.
Motorul, tip diesel, funcţionează normal în zona temperată, instalat într-o
incintă închisă (compartimentul maşini al navei), aerul având temperaturi cuprinse
între +2º şi +45ºC.
Răcirea apei din circuit închis, a uleiului din circuitul ungere motor, a uleiului
din circuitul de comandă şi ungere reductor-inversor şi a aerului de
supraalimentare se realiză cu apă din circuit deschis, apă de peste bord fiind
preluată, la temperaturi cuprinse între +2º şi +27ºC, din două casete structurale a
navei (casete Kingstone), care au deschideri în bordajul navei sub linia de plutire şi
guri de vizită în compartimentul maşini poziţionate deasupra liniei de plutire.
Conform planului de compartimentare a navei şi de distribuţie a greutăţilor la
bord, volumele interioare ale compartimentului maşini impun ca dimensiunile
întregului grup de propulsie să fie de maxim 3,700 x 1,800 x 2000 m, iar greutatea
totală a fiecărui grup motor - reductor-inversor şi a instalaţiilor auxiliare să fie de
maxim de 8500 kg.
Cele două linii de arbori sunt amplasate astfel:
- două linii de arbori amplasate în borduri, amplasate simetric faţă de P.D.,
înclinate faţă de L.B cu 3° 6’ 2”.
Principalele caracteristici ale liniilor de arbori sunt următoarele:
- lungimea arborelui port-elice - 6122 mm;
- diametrul arborilor port-elice – 135,5 mm.
O linie de arbori este compusă din:
- motor principal tip 24H -165;
- reductor-inversor cu raportul de reduce de 1:1958.
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- cuplaj CDB – realizează cuplarea între ansamblul motor-reductor şi
lagărul axial;
- lagăr axial;
- arbore portelice şi tub etambou;
- elice 5 pale.
Principalele caracteristici ale elicei:
- diametrul : 1090 mm;
- pasul: 987 mm;
- număr pale: 5(cinci);
- material: CuAl9Fe5Ni5
- greutate: 255 kg.
Elicea este montată cu strângere pe con, fiind asigurată în pupa cu o piuliţă,
care joacă rol şi de coafă. În vederea asigurării etanşeităţii spaţiului dintre elice şi
arbore portelice sunt prevăzute garnituri.
Arborele portelice este forjat din OLC 35 X îmbunătăţit şi are presate pe el, în
dreptul lagărelor şi presetupei bucşe din material antifricţiune; între bucşe arborele
este protejat cu compoziţie epoxidică.
Lagărele sunt formate din bucşe presate în cavalet şi tubul etambou, care la
interior sunt din cauciuc. Ungerea acestor lagăre se face cu apă.
În vederea opririi pătrunderii apei în corpul navei, este prevăzută o etanşare
obişnuită, cu presarea reglabilă a garniturii, formată din câlţi îmbibat în seu.
La capătul prova arborele portelice are o semicuplă montată prin strângere pe
con şi asigurată cu o piuliţă.
Motoarele principale, liniile axiale, elicile şi sistemele auxiliare vor livrare
astfel încât să nu aducă modificări majore în compartimentul maşini şi corpul
navei. Vor fi respectate specificaţiile vechiului sistem de propulsie, astfel încât
noul sistem să aibă caracteristici asemănătoare(putere motoare, gabarit,
dimensiuni).
Complet grupului propulsor presupune:
- motor principal în gama 2000-2400 CP;
- reductor / inversor;
- elemente de cuplare elastică cu linia axială;
- elemente de amortizare vibraţii pentru fixarea pe postament;
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elementele auxiliare de la instalaţia de alimentare cu combustibil;
elementele auxiliare de la instalaţia de instalaţia de ungere;
elementele auxiliare de la instalaţia de răcire (circuit deschis şi închis);
elementele auxiliare de la instalaţia de evacuare gaze;
elementele auxiliare de la instalaţia de pornire/lansare;
elementele auxiliare de la instalaţia de supraveghere şi comandă locală şi din
timonerie;
elementele auxiliare de la instalaţia de alimentare cu energie electrică;
Instalaţia de supraveghere, alarme şi control local şi la distanţă vor fi amplasate
astfel:
- instalaţia de supraveghere şi control local în consola din PCSM
-instalaţia de supraveghere şi control la distanţă în consola din timonerie
Sistemul va monitoriza şi afişa pe display parametri funcţionali ai motoarelor
principale(turaţii, încărcare, temperaturi, presiuni, etc), va afişa alarmele depistate
pe motor indicând parametru care a depăşit limitele normale şi treapta de avarie,
va permite acţionarea motoarelor principale şi a reductor-inversoarelor pentru
toate regimurile de lucru, stop motoare şi stop avarie.
Se decuplează motoarele principale de la instalaţii auxiliare. Se vor include şi
lucrările de acces, pentru executarea în siguranţă a operaţiunilor necesare,
respectiv demontări/montări de elemente din cadrul altor sisteme de pe navă, astfel
încât la finalizarea aceste sisteme să fie funcţionale. Se scot de la bord motoarele
principale, liniile axiale, eliciile şi echipamentele auxiliare şi se predau
beneficiarului, avându-se în vedere inclusiv serviciile de încărcare a
echipamentelor în mijloacele de transport ale beneficiarului.
Eliminare reziduuri de hidrocarburi şi executat lucrări de dănfuire la tancurile
de consum. Se evacuează reziduurile de hidrocarburi executat lucrări de dănfuire
la santina compartimentul maşini. Neutralizare reziduuri de hidrocarburi. Obţinut
certificat „Gass free”, pentru aprobare „lucru cu flacără deschisă".
Marcarea zonelor care urmează a fi înlocuite. Debitat postamente vechi (motor
principal, reductor/inversor, cavaleţi linii axiale şi echipamente auxiliare).
Confecţionat postamente noi conform proiectului (motor principal,
reductor/inversor, linii axiale şi echipamente auxiliare). Verificare suduri prin
metode nedistructive (cu lichide penetrante sau cu ultrasunete). Înainte de
-

4.3

Furnizare , instalare şi punere în funcţiune
sistem de supraveghere, alarme şi control
local (compartiment PCSM) şi la distanţă
(timonerie) electronic

cpl

2

4.4

Demontat şi scos de la bord motoarele
principale tip 24H 165 RINS 320

cpl

2

4.5

Servicii de evacuare, curăţare
neutralizare reziduuri de hidrocarburi

cpl

1

4.6

Debitat postamente vechi, confecţionat
postamente noi

cpl

2

şi
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4.7

Servicii de montare grupuri propulsoare
(motor principal, reductor/inversor) şi
echipamente aferente

cpl

2

4.8

Adaptat instalaţiile navei la nevoile noilor
motoare

cpl

1

4.9

Montare instalaţii de comandă , alarme şi
supraveghere locală şi la distanţă a MP

Cpl

2

4.10

Testare şi evaluare cu probe de cheu şi
marş

cpl

1

începerea montajului se piturează toate suprafeţele metalice rezultate după
înlocuirea de elemente metalice (elemente de rezistenţă sau de amenajare),
conform sistemului de piturare al furnizorului de pitură. Se va reface piturarea
suprafeţelor afectate de lucrările de tăiere şi sudare sau de lucrările de acces.
Debitat postament MP, RI vechi, confecţionat postamente noi. Oferta va include şi
costurile pentru executarea lucrărilor de acces, pentru a permite executarea în
siguranţă a serviciilor ofertate, respectiv demontări/montări de elemente din cadrul
altor sisteme de pe navă, astfel încât la finalizarea lucrărilor acele sisteme să fie
complet funcţionale.
Introdus grupuri propulsoare (motor principal, reductor/inversor) şi
echipamente aferente în compartimente. Poziţionat şi fixat pe postamente grupuri
propulsoare (motor principal, reductor/inversor) conform proiectului de instalare.
Cuplat grupuri propulsoare cu arborii portelice. Montat echipamente noi şi
executat cuplajul instalaţiilor aferente grupurilor propulsoare, inclusive posturile
de supraveghere şi comandă locală şi din timonerie. Executarea centrajului din
grupuri propulsoare/linii axiale. Pus în funcţiune grupuri de propulsie şi instalaţiile
aferente. La terminarea montajului se vor verifica etanşeitatea compartimentelor şi
funcţionarea instalaţiilor afectate de lucrările de demontare/montare.
Lucrări de reamenajări stelaje şi paioale în compartimentul. Lucrări de
adaptare a casetelor de alimentare apă peste bord şi instalaţie răcire motoare.
Lucrări de adaptare a tancurilor de serviciu şi a instalaţiei de alimentare cu
combustibil motoare. Lucrări de adaptare a instalaţiei de evacuare gaze MP.
Lucrări de adaptare a instalaţiei de alimentare cu energie electrică MP. Lucrări de
adaptare a pupitrelor de comandă din timonerie şi compartimentul maşini(PCSM).
Lucrări de adaptare posturi operatori MP din timonerie şi compartimentul maşini.
Lucrări de reamenajări a instalaţiilor afectate de lucrările de acces din
compartimentul maşini.
Adaptat pupitrele din comanda de navigaţie în vedere montării instalaţiei. Montat
instalaţie. Executat probe funcţionare. Instructaj operatori 5-6 persoane.
Activităţile de testare şi evaluare de acceptanţă, analize şi audituri tehnice vor
fi executate conform unui plan elaborat de furnizor şi convenit între autoritatea
contractantă, beneficiar şi furnizor. Acest plan conţine probe de testare şi evaluare
executate pe întreg fluxul de producţie şi montaj, probe de cheu, probe de marş.
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Activităţile de testare şi evaluare de acceptanţă, analize şi audituri tehnice vor fi
executate pentru fiecare navă. Resursele necesare, răspunderea şi riscurile asociate
activităţilor de testare şi evaluare de acceptanţă şi recepţie care vor fi executate
pentru produsul „ Modernizarea sistemului de propulsie la o navă tip monitor”
revin integral în sarcina furnizorului. Furnizorul va asigura combustibilul,
lubrifianţii şi toate lichidele speciale necesare pentru funcţionarea produsului pe
timpul desfăşurării activităţilor de testare şi evaluare de acceptanţă . Recepţia la
furnizor se va realiza de către o comisie tehnică, numită de beneficiar şi autoritatea
contractantă şi comunicată furnizorului. Comisia tehnică de recepţie va colabora
cu comisie de predare din partea furnizorului. Furnizorul va pune la dispoziţia
comisiei de recepţie a beneficiarului certificatele de conformitate sau documentele
de omologare internă ale producătorului sau subfurnizorilor acestuia, rapoartele de
testare ale producătorului şi documentaţia de însoţire a navei pentru sectoarele şi
instalaţiile supuse modificării.
Personalul va fi instruit conform nivelelor:
4.11

Instruire personal

Cpl

1

- nivel Operaţional - 8 persoane pentru fiecare navă;
- nivel Intermediar – 6 persoane pentru 3 nave;
5. FURNIZARE, INSTALAŢARE ȘI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE INSTALAŢIE VENTILAŢIE FORŢATĂ CM
Instalaţia trebuie să asigure un flux de aer constant în compartimentul maşini.
Instalaţia trebuie prevăzută cu 4 ventilatore centrifugale şi electromotor min 0,55
KW şi turaţie 2500 rpm cu alimentare la 220V/380V , 2 introducţie cu debitul de
aer min 750 m3/ h şi 2 extracţie cu debitul min. de 450 m3/ h, tablou de alimentare
5.1
Furnizare instalaţie ventilaţie forţată CM
cpl
1
şi comandă prevăzut cu comutatoare 2 poziţii pentru fiecare ventilator şi lampi
prezenţă tensiune, contactoare pentru fiecare ventilator şi relee termice.
Ventilatoarele vor fi montate în şahturile de pe CM. Vor fi montate pe galeriile de
aspiraţie filtre de particule.
Instalaţia va fi cuplat în TPD şi vor fi instruiţi 2-3 operatori pentru exploatare şi
5.2
Instalare şi punere în funcţiune instalaţie
cpl
1
mentenaţa instalaţie.
6. SISTEM INTEGRAT DE NAVIGAŢIE ŞI COMUNICAŢII
6.1 SISTEM INTEGRAT DE NAVIGAŢIE - FURNIZARE şi INSTALARE.
6. 1.1 DESTINAŢIE:
Prin instalarea sistemului de navigaţie la nava tip monitor, se urmăreşte modernizarea acesteia pentru indeplinirea misiunilor conform standardelor
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NATO actuale, astfel încât să permită participarea navei în orice program sau misiune internaţională.
Prin această modernizare se asigură în acelaşi timp:
- siguranţa navigaţiei;
- siguranţa echipajului;
- posibilitatea de a participa la operaţiuni de salvare a vieţii pe mare, prin compatibilizarea sistemului de comunicaţii şi prin folosirea unui sistem de navigaţie
performant, ce va permite planificarea şi executarea căutării maritime în caz de sinistru naval.
6.1.2 CONDIŢII:
Toate echipamentele componente vor fi interconectate pentru funcţionalitate maximă în conformitate cu Rezoluţia IMO MSC.64(67) Anexa 1 Recommendations on performance standards for integrated bridge systems şi se vor conforma minim standardelor şi testelor prevăzute în IEC 61924 –
Maritime navigation and radiocommunication equipment and system - Integrated navigation systems – Operational and performance requirements. Methods
of testing and required test results.
Antenele din componenţa sub-sistemului de navigaţie se vor amplasa în locaţiile de la bord, pe structurile existente la navă pentru a se asigura
performanţe optime de funcţionare. Antenele se vor livra cu suporţi de fixare pe structurile existente la bord sau se vor instala pe structuri independente. Se va
analiza amplasarea antenelor pe suprastructura navei pentru a minimiza influenţa reciprocă – se va întocmi şi livra un plan de amplasare antene la bord.
Sistemul integrat de navigaţie va permite operarea facilă, în concordanţă cu prevederile MSC Circ. 1061 - Guidance for the operational use of integrated
bridge systems (IBS). La proiectarea şi instalarea sistemului se va ţine seama de MSC Circ. 1091 - Issues to be considered when introducing new technology
on board ship. Se vor avea în vedere aceste prevederi şi la stabilirea programului de pregătire a echipajului.
Ofertantul va prezenta grafice de executare a lucrărilor şi de asigurare şi livrare cu materiale şi echipamente în vederea executării prevederilor
caietului de sarcini, grafice care vor fi prezentate înainte de începerea lucrărilor, la semnarea contractului – graficele vor constitui anexă la contract.
Oferta Prestatorul ui va cuprinde şi:
• costurile legate de decuparea/sudarea tablelor inclusiv montarea/demontarea schelelor cu materiale şi manoperă;
• costurile legate de înlocuirea tuturor materialelor, pieselor, echipamentelor necesare (inclusiv cele pe care beneficiarul a omis să la precizeze
în în cadrul condiţiilor tehnice minimale însă cotribuie la funcţionalitatea sistemului şi subansamblelor sale).
Prestatorul poate executa vizite de documentare la bordul navei dispuse în portul militar Brăila în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00, cu
transmiterea prealabilă a unei cereri, care să conţină datele de identificare ale participanţilor.
Prestatorul se obligă să execute toate lucrările necesare introducerii la bord, instalării la bord şi punerii în funcţiune a echipamentelor, cum ar fi
decuparea/sudarea tablelor, închirieri macarale, inclusiv montarea/demontarea schelelor, decopertări, lucrări de acces şi alte lucrări conexe ce pot apare şi nu
au fost prevăzute în caietul de sarcini. Se vor livra toate cablurile, conectica, interfeţele, licenţele, sisteme de operare şi software de funcţionare şi de cuplare
necesare montajului şi funcţionării corecte şi în parametri a echipamentelor şi a sistemelor integrate, chiar dacă nu au fost specificate în caietul de sarcini. Se
vor asigura sistemele de fixare a antenelor sistemului integrat de navigaţie şi comunicaţii maritime pe elementele existente la navă – pentru antenele care nu
folosesc elementele de prindere pe puntea etalon se vor asigura suporţi speciali, trepiede etc.
Ofertantul va asigura instruirea pentru personalul nominalizat de beneficiar pentru deservirea echipamentelor şi instalaţiilor şi va elibera un certificat
de instruire a acestora.
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6.1.3

COMPONENTA SISTEMULUI INTEGRAT DE NAVIGATIE
1.3.1 Console dedicate
1.3.2 Subsistemul de navigatie
Specificatii tehnice
1.3.1 Console dedicate
1.3.1.1
Consola de guvernare
1.3.1.2
Consola de radiolocaţie
1.3.1.3
Consola de comanda masini
1.3.1.4
Consola de comandă lumini de navigaţie
1.3.1.5
Consola de alarmare nivel santină
1.3.1.6
Consola comunicaţii
1.3.1.7
Consolă avertizare incendiu
1.3.1.8
Sistem de alimentare principal şi de rezervă 24 Vcc
1.3.1.9
Consolă de monitorizare camera de armament şi magazii muniţii
1.3.1.10 Consolă supraveghere video
1.3.2 Subsistemul de navigatie
1.3.2.1
Statie de radiolocatie
1.3.2.2
GPS
1.3.2.3
AIS
1.3.2.4
Sondă ultrason
1.3.2.5
Instalaţie triotifon
1.3.2.6
Instalaţie austek
1.3.2.7
Instalaţie de radioficare PA
1.3.2.8
Instalaţie intercomunicare manevră si posturi de lupta
1.3.2.9
Sistem de alimentare de rezerva pe 24 vcc
6.1.4. SERVICII DE FURNIZARE, MONTAJ SI PUNERE IN FUNCTIUNE
1. Demontat echipamente vechi, console / pupitre navigatie, guvernare, maşini, propulsor
Se decablează, se demontează, se scot de la bord şi se predau beneficiarului în aceeaşi stare
de integritate cu care au fost preluate ( prin act de constatare întocmit de catre prestator la
începutul lucrarii) următoarele echipamente:
6.1.1.
Demontare sisteme vechi
cpl. 1
 Radar de navigaţie tip PECIORA 1-M
 Sonda ultrason UNITRA
 Sistemul de convorbiri interioare şi de manevră (IRDOLI)
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Demontarea comutatoarelor de alimentare şi a semnalizărilor se va efectua ţinându-se cont
de necesitatea reutilizării unor echipamente care nu vor fi demontate de la bord precum şi
de oportunitatea oferuta de strarea tehnică constatată de reutilizare a unor materiale (paturi
de cabluri, cablaj, treceri etanşe prin punţi şi pereţi, suporţi fixare, etc.).
Se vor demonta conexiunile dintre secţii şi se vor proiecta consolele de navigaţie şi
guvernare, comunicaţii şi indicatoare ţinând cont de echipamentele care compun sistemul
de navigaţie şi de echipamentele şi semnalizările care vor fi înlocuite şi montate în noile
console. Pentru alimentările principale ale consolei de navigaţie şi guvernare se vor utiliza
cablurile existente la bord.
Lucrările de tăiere şi demontare se vor executa cu protejarea cablurilor şi a aparaturii de la
bord existente şi care vor rămâne la bord.
Demontat pupitru de navigaţie actual pe
Demontarea comutatoarelor de alimentare şi a semnalizărilor se va efectua ţinându-se
6.1.2. blocsecţii şi secţii componente
oper 1 cont de necesitatea reutilizării unor echipamente care nu vor fi demontate de la bord –
instalaţia de laringotelefoane etc.
Se vor demonta conexiunile dintre secţii şi se vor proiecta consolele de navigaţie şi
guvernare, comunicaţii şi indicatoare ţinând cont de echipamentele care compun sistemul
de navigaţie şi de echipamentele şi semnalizările care vor fi înlocuite şi montate în noile
Demontat suport pupitru de navigaţie şi
oper 1 console. Pentru alimentările principale ale consolei de navigaţie şi guvernare se vor utiliza
6.1.3.
guvernare
cablurile existente la bord.
Lucrările de tăiere şi demontare se vor executa cu protejarea cablurilor şi a aparaturii de
la bord existente şi care vor rămâne la bord.
6.2. Executat proiect sistem integrat de navigaţie şi proiect tehnic pentru consola de guvernare, consola de comanda masini şi propulsor electric si
consola de radiolocaţie
Executat şi livrat Proiect Sistem integrat
Proiectul va fi avizat de către beneficiar şi transmis prin grija acestuia spre avizarea
6.2.1.
serv 1
de navigaţie
autorităţii de proiectare di Forţele Navale.
Proiectul va conţine toate conexiunile electrice şi de date între echipamentele
componente. Prestatorul va livra spre aprobare beneficiarului planul de testare – evaluare
pentru acceptanţa sistemului, conform căruia se va executa recepţia punerii în funcţiune
Executat şi livrat proiectul tehnic pentru
(recepţia calitativă) a sistemului.
consolele
sistemului
integrat
de
6.2.2.
serv 1
Protejarea setărilor sistemului se va face prin trei nivele de parolare: operator,
navigaţie
comandă navă, service. La recepţia sistemului parolele de service vor fi livrate către
beneficiar.
Se vor întocmi şi livra proiectele tehnice de execuţie a consolelor şi proiectele
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instalaţiilor electrice. În vederea integrării funcţionale a echipamentelor din compunerea
subsistemelor, acestea vor fi instalate pe console suport dedicate. Componenţa detaliată
este enumerată la punctul 1.3 - componenţa sistemului integrat de navigatie,
subpunctul 1.3.1.
Prestatorul va asigura proiectarea şi realizarea consolelor în care vor fi amplasate
componentele subsistemelor de navigaţie.
Proiectul tehnic pentru consolele sistemului de navigaţie va cuprinde:
- proiect de execuţie consola de guvernare;
- proiect de execuţie consola de radiolocatie;
- proiect de execuţie consola comanda masini
- proiect de execuţie consola comandă lumini de navigaţie;
- proiect de execuţie consola de alarmare nivel santină;
- proiect de execuţie consola comunicaţii;
- proiect de execuţie consolă avertizare incendiu;
- proiect de execuţie consolă de monitorizare camera de armament şi magazii muniţii;
- proiect de execuţie consolă supraveghere video;
- proiectul instalaţiei electrice consola de guvernare;
- proiectul instalaţiei electrice consola de radiolocatie;
- proiectul instalaţiei electrice consolă comanda masini;
- proiectul instalaţiei electrice consolă comandă lumini de navigaţie;
- proiectul instalaţiei electrice consolă consola de alarmare nivel santină
- proiectul instalaţiei electrice consolă consola comunicaţii
- proiectul instalaţiei electrice consolă consolă avertizare incendiu
- proiectul instalaţiei electrice consolă consolă de monitorizare camera de armament şi
magazii muniţii;
- proiectul instalaţiei electrice consolă supraveghere video.

6.3. Livrat, instalat şi echipat console dedicate

6.3.1

Confecţionat console pentru pupitru de
navigaţie integrat

cpl

1

Pupitrele de navigaţie vor fi demontate, iar aparatura veche se va preda la beneficiar.
Pupitrele de navigaţie vor avea următoarele module:
1. Modul lumini de navigaţie: Va conţine o schemă sinoptică a luminilor de navigaţie cu
comutatoare conform regulilor de navigaţie şi modul electronic pentru monitoarizarea
funcţionării. Se vor monta comutatoare pentru comanda austek , 2 proiectoare orientabile
cu comanda electrică, comanda triotifonului electric şi comanda clarificatoarelor
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comandă.comadă şi monitorizare instalaţie pavoaz electric
2. Modulul alarmare nivel ape santină: va conţine o schemă sinoptică a navei cu toate
compartimentele etanşe ale acesteia şi va avea alarmare sonoră şi vizuală în cazul
depăşirii nivelului de siguranţă a apei în fiecare compartiment.
3. Modul comunicaţii: 3.1 Radiotelefoane; 3.2 Instalaţia de convorbiri interioare; 3.3
Instalaţia de dare a ordinelor 3.4 Instalaţia sonerii
4. Molul instalaţia de avertizare incendiu
5. Modul radionavigaţie: 5.1 Staţia de radiolocaţie fluvială(radar fluvial); 5.2 Sonda
ultrason fluvială; 5.3 GPS; 5.4. AIS; 5.5. Staţia meteo navală; 5.6. Axiometru
6. Modulul comanda cârmă şi masini: Va cuprinde modulul de comandă şi monitoarizare
cârmă, comandă/monitorizare motoare principale. Se vor monta indicatoare de turaţie
pentru liniile axiale. Se va instala un modul pentru monitoarizarea motoarelor auxiliare şi
starea generatoarelor(conectat generator 1, conectat generator 2….., conectat retea mal.
7. Sistem de alimentare principal şi rezervă 24 Vcc pentru pupitrul de navigaţie
8. Sistem de monitorizare camere armament – Inst. Antiefracţie – similar camera OGN.
Inst. Monitorizare temperaturi.
9. Sistem supraveghere video: va cuprinde un sistem de camere poziţionate astfel încât să
se poată vizualiza giraţia pupei navei, zona pupa nava, bordurile şi suprastructura.
6.4. Furnizare, instalare, punere în funcţiune subsistemul de navigaţie
1. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PRODUS SI MODUL DE OPERARE
AL ACESTUIA
1.1 Informaţii generale despre cerinţele funcţionale si operaţionale
- destinaţia produsului, misiunile si cerinţele operaţionale:
• Creşterea siguranţei de navigaţie a navei;
• Oferirea de informaţii în timp real despre navigaţia navelor din zona de
proximitate;
Furnizare, instalare şi punere în
6.4.1
Cpl
1
funcţiune radar de navigaţie fluvial
• Înregistrarea drumurilor navei şi corelarea datelor cu alte date de navigaţie primite
de la alte echipamente de navigaţie;
- modul de operare si funcţionare a produsului si sistemului din care face parte
• Integrat, automat în sistem cu celelalte echipamente de navigaţie;
• Independent, automat şi manual, operare independentă.
- locaţia unde va fi amplasat si condiţiile de funcţionare,
• Amplasat în comanda de navigaţie,
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• Funcţionare regim neîntrerupt minim 15 ore;
- ce date de intrare va primi si de la cine (aparat, sistem, operator etc),
• Poziţia GPS de la sistemul de localizare şi navigaţie prin GPS
• Situaţie de navigaţie din zona furnizată de AIS de la bord;
• Elemente de mişcare de la sonda ultrason
- ce date ieşire se doreşte să furnizeze produsul si sistemul din care face parte,
• Afişare ţinte în imagine de tip radar cu relevment şi distanţă şi/sau în imagine tip
plotting;
• Gestionarea a min 25 de ţinte selectate;
- necesităţi de conectare si interconectare în sistem etc.
• Conectare cu sistemele GPS, Sondă ultrason şi AIS.
1.2 Ameninţări posibile:
• Vibraţii
• Umiditate până la 90%,
• Temperaturi de la -25°C la +55°C,
• Variaţii de tensiune şi frecvenţă şi căderi accidentale de tensiune;
1.3 Stări si moduri impuse
Posibilitatea setării următoarelor date:
”mod automat” independent sau în sistem integrat cu celelalte echipamente de
navigaţie şi siguranţă navală;
”mod manual” independent sau în sistem integrat cu celelalte echipamente de
navigaţie şi siguranţă navală;
2. CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI
(VALORI MAXIME SI MINIME)
- caracteristici dimensionale si de greutate,
• Display LCD sau LED color 17”-19” cu panou de comandă incorporat;
• Antena.
• Procesor (unitatea centrală);
• Bloc de alimentare, stabilizator tensiune, cutie de conexiuni;
- caracteristici fizico-chimice – Nu este cazul
- parametri de funcţionare
• Integrat, automat în sistem cu celelalte echipamente de navigaţie;
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• Independent, automat şi manual, operare independentă
- tipuri de surse de alimentare principale si de rezervă,
• 200V-250V/45-55Hz;
• 24V CC (alimentare de rezervă);
- elemente consumabile si deşeuri rezultate – Nu este cazul
- autonomie de funcţionare – minim 15 ore funcţionare neîntreruptă;
- caracteristici de performanţă si specifice:
• Distanţa de descoperire 0-25 Km.
• scale de distanţă: minim 0,2 Km prima scală;
• marcare scală relevmente: la 1°, 5°, 10° cu relevmente numerotate la fiecare
10°;
• prezentare, grafică, culori şi simboluri conforme cu IMO
• prezentare imagine: minim modurile “North up”, “Head up”, “Course up”;
• prezentare mişcare relativă şi adevărată;
• posibilitate de afişare poziţie relativă (relevment/distanţă) şi geografică curentă
a cursorului - latitudine şi longitudine si poziţia kilometrică pe rutierele
Dunării;
• posibilitate de generare de zonă de gardă şi zonă de alarmare;
• rotire imagine radar în timp real (continuu) la schimbare de drum;
• posibilitate de zoom;
• posibilitate de “deplasare a centrului imaginii”;
• posibilitate de afişare a drumului navei proprii, a vitezei navei proprii;
• posibilitate de introducere a următoarelor date: drum deasupra fundului, pozţie
geografică, viteză prin apă, viteză deasupra fundului şi derivă;
• va avea o funcţie de introducere a Offset-urilor faţă de Punctul de Referinţă
Comun Consistent conform cerinţelor IMO (astfel încât informaţia de
navigaţie să fie unitară, cu referire la acelaşi punct de pe axa longitudinală a
navei, indiferent de poziţionarea antenelor RADAR, GPS, AIS şi altori
senzori);
• plaja de viteze : viteză navă proprie 0-40km/h, viteză relativă (navă – tinte
navale) 0-140 km/h ;
• Funcţia de urmărire a ţintelor prin:
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- plotare automată (ATA) (TT conform noii definiţii IMO): minim 25 ţinte
(achiziţie automată minim 15 ţinte);
- moduri de afişare ţinte : ţintă selectată/urmărită/periculoasă/pierdută;
- posibilitate de generare zonă de achiziţie automată;
- posibilitate de dezactivare a afişării poziţiilor remanente a ţintelor;
- urmărire automată a ţintelor achiziţionate;
- posibilitate de dezactivare a urmăririi ţintei;
- afişare ţinte şi date AIS
- condiţii de funcţionare „in afara limitelor”:
• Funcţionare pe UPS, 15 min;
3. CERINŢE PRIVIND CONFIGURAŢIA PRODUSULUI
Conexiunile dintre blocurile componente ale entităţii se vor realiza cu conductorii electrici
recomandaţi şi asiguraţi de producătorul echipamentelor cu următoarele precizări:
- traseele de cablu vor fi pozate sub peretele melaminat;
- conexiunile dintre antene şi blocuri (cablurile) inclusiv cele de alimentare cu tensiune sa
fie demontabile ( cuplare cu mufe );
Componentele principale ale produsului
• Display LCD sau LED color 17”-19” cu panou de comandă incorporat.; afişare
în mod zi/noapte;
- posibilitate de reglare a luminozităţii;
- diametru efectiv cerc: minim 250 milimetri;
• Antena cu emiţător şi receptor:
- putere de emisie:
minim 25 KW în impuls;
- lungime antenă:
maxim 1,3 metri;
- unghi de radiaţie pe orizontală: maxim 1°;
- unghi de radiaţie pe verticală: minim 20°;
- viteza limită relativă a vântului
minim 180 km/h;
• Procesor (unitate centrală)
- Procesorul va primi minim următoarele categorii de semnale de intrare: alarme, toate
informaţiile referitoare la nava proprie de la toţi senzorii de navigaţie, pachetul complet de
date de la AIS şi GPS.
- Procesorul va oferi minim următoarele semnale de ieşire:
TLL - Target Latitude and Longitude;

39 din 146

TTD - Tracked Target Data;
TTM - Tracked Target Message.
OSD - Own Ship Data.
Date TT pentru ECDIS;
Alarme.
Bloc alimentare
- 220VAC monofazat ± 15%, 50 Hz ± 5%;
•
Cabluri de conexiuni
- Componentele ce urmează a fi achiziţionate, serviciile necesare instalării si testării lor,
locaţia:
Locul instalării:
• Comanda de navigaţie (blocul de alimentare, unitatea centrală şi display-ul);
• Catargul navei (antena cu emiţător receptor);
• Trasee de cabluri electrice conform geometriei navei (cabluri electrice şi de
date);
- Termenul de instalare si punere în funcţiune:30 de zile de la începerea instalării
produsului la bord;
Componentele care se asigură de beneficiar
- Nu este cazul;
4. CERINŢE PRIVIND FIABILITATEA PRODUSULUI
- 90% la 1000 de ore de operare cu un nivel de încredere de 95%.
5. CERINŢE PRIVIND MENTENANŢA PRODUSULUI
a. utilizarea de echipament de testare cu scop multiplu,
- să aibă încorporate facilităţi de testare / autotestare şi localizare a defecţiunilor / built-in
test equipment – BITE , care să permită monitorizarea permanentă a bunei funcţionări a
subsistemelor/elementelor sistemului şi diagnosticarea stării tehnice a acestuia, precum şi
controlul automat al parametrilor şi al stării echipamentului;
- mufă pentru conectare la calculator pentru utilizarea programelor tester;
- Software pentru diagnostic funcţionare în parametri utilizabil de pe calculatoare
personale cu sistem de operare windows;
b. criterii privind repararea sau înlocuirea,
- Service garanţie şi post garanţie în România;
- Prin contractul de achiziţii este necesar a avea precizată asigurarea de service, piese de
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schimb şi accesorii minim 10 ani, gratuit în perioada de garanţie şi pe bază de contract
service după perioada de garanţie.
c. nivele de mentenantă,
- conform precizărilor producătorului,
e. accesibilitate.
- Asigurarea de producător, în limba română, a documentaţiilor pentru exploatare,
întreţinere, scheme electrice, scheme de alimentare, etc..
6. CERINŢE PRIVIND STABILITATEA ÎN FUNCŢIONARE SI REZISTENŢA
LA ACŢIUNEA FACTORILOR MECANO-CLIMATICI
Condiţii specifice la bordul navelor (vibraţii, umiditate, variaţii de tensiune,
şocuri mecanice).
7. CERINŢE DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ-Nu este cazul.
8. CERINŢE PRIVIND PROTECŢIA PERSONALULUI LA RADIAŢII
IONIZANTE SI ELECTROMAGNETICE- Nu este cazul.
9. CERINŢE PRIVIND TRANSPORTABILITATEA PRODUSULUI
9.1 Transportabilitatea-Nu este cazul.
9.2 Mobilitatea-Nu este cazul.
9.3 Cerinţe de suport logistic-Nu este cazul.
10. CERINŢE PRIVIND INTERFEŢELE SI INTERSCHIMBABILITATEA
10.1 Interfeţele
Sistemul trebuie să permită operare integrată cu alte echipamente produse de acelaşi
producător.
10.2 Interschimbabilitatea
Blocurile componente să poată fi înlocuite independent prin decuplare / demufare.
Software-ul să permită recunoaşterea automată a noilor componente înlocuite.
11. CERINŢE PRIVIND INSTRUIREA PERSONALULUI
Manualul de exploatare şi utilizare trebuie să asigure toate informaţiile de exploatare şi
întreţinere a entităţii.
Recepţia tehnicii se va face cu inclusiv punerea în funcţiune a tehnicii.
Instruirea personalului nominalizat să deservească produsul se va executa de către
producător sau personalul autorizat, pe timpul instalării şi recepţiei produsului;
12. CERINŢE DE COMUNICAŢII SI INFORMATICĂ
12.1 Cerinţe de comunicare computerizata (pentru sisteme C4I)-Nu este cazul.
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12.2 Cerinţe de informatică
- să fie realizat într-o concepţie funcţională modulară, astfel încât să permită
integrarea de noi module asociate unor noi tipuri de echipamente de securitate
introduse în sistem;
12.3 Cerinţe pentru resurse si performanţe informatice
• Porturi input şi output USB, IEC 61162, NMEA pentru realizarea conexiunilor cu
celelalte echipamente,
• Portabilitatea software-ului, respectiv posibilitatea reinstalării sau update-rea lui;
13. CERINŢE PRIVIND SECURITATEA INFORMAŢIILOR SI SECRETIZAREA
Pentru asigurarea securităţii la nivelul obiectivului militar trebuie să îndeplinească
minim următoarele cerinţe:
- să aibă capacitate de configurare/ reconfigurare care să permită îndeplinirea
cerinţelor specifice de securitate ale obiectivului;
- să permită accesul controlat în sistem prin acreditive – cont/parolă, utilizarea
aplicaţiei de pe cont de user fără drepturi administrative şi alte mecanisme de
securitate, precum şi înregistrarea în baza de date a tuturor acţiunilor
utilizatorilor(fişiere jurnal automate)
- să respecte cerinţele de compatibilitate conform standardului MIL-STD461E .
a. mediul sigur si confidenţial în care va opera entitatea – nu este cazul,
b. tipul si gradul de securitate sau secretizare necesar a se asigura - neclasificat,
c. riscurile de securitate si confidenţialitate la care este expusă entitatea – bruiaj ultrasonic
pasiv / activ;
d. politicile se securitate si secretizare care trebuie îndeplinite – nu este cazul
e. metodele de urmărire a securităţii si confidenţialităţii pe care trebuie să le asigure
entitatea – nu este cazul
f. criteriile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea certificării si acreditării securităţii si
confidenţialităţii. – nu este cazul
14. CERINŢE DE CALITATE SI DE ASIGURAREA CALITĂŢII
Produsele vor fi însoţite de certificate de conformitate, produsul trebuie fabricat în
condiţiile de calitate specificate în standardul de calitate SR EN ISO 9001,
15. CERINŢE PRIVIND INSPECŢIA
SI
TESTAREA-EVALUAREA
PRODUSULUI-Nu este cazul
16. CERINŢE PRIVIND RECEPŢIA PRODUSULUI
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recepţia instalaţiei se va efectua după montarea la bord şi punerea în funcţiune a
acesteia. Predarea instalaţiei se face „în funcţiune”.
17. CERINŢE PRIVIND CONDIŢIILE DE LIVRARE-Nu este cazul
18. CERINŢE PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE CUNOASTERE, EXPLOATARE
SI ÎNTREŢINERE
• documentaţia de cunoaştere si exploatare în limba română pentru fiecare instalaţie;
• documentaţia de cunoaştere, exploatare si întreţinere se va livra odată cu instalaţia;
• documentaţia tehnică va cuprinde schiţe de montaj, asamblare şi schemele electrice
de conexiuni inter blocuri;
1.INFORMAŢII GENERALE DESPRE PRODUS SI MODUL DE OPERARE
AL ACESTUIA
1.1 Informaţii generale despre cerinţele funcţionale si operaţionale
- destinaţia produsului, misiunile si cerinţele operaţionale:
• Creşterea siguranţei de navigaţie a navei;
• Oferirea de informaţii în timp real despre poziţia navei;
• Înregistrarea drumurilor navei şi corelarea datelor cu alte date de navigaţie (rutiere
de navigaţie, avize către navigatori, etc...) primite prin alte echipamente de
navigaţie;
- modul de operare si funcţionare a produsului si sistemului din care face parte
• Integrat, automat în sistem cu celelalte echipamente de navigaţie;
• Independent, automat şi manual, operare independentă.
- locaţia unde va fi amplasat si condiţiile de funcţionare,
• Amplasat în comanda de navigaţie,
• Funcţionare în regim neîntrerupt minim 150 ore;
- ce date de intrare va primi si de la cine (aparat, sistem, operator etc),
• Situaţia de navigaţie furnizată de AIS-ul de la bord (AIS-ul are inclus propriul
sistem GPS);
- ce date ieşire se doreşte să furnizeze produsul si sistemul din care face parte,
• Afişare poziţie în imagine de tip ”navigaţie” pe hărţi (rutiere) fluviale şi costiere
Marea Neagră;
- necesităţi de conectare si interconectare în sistem etc.
• Conectare cu sistemele AIS, Sonda ultrason şi Radiolocatorul de navigaţie.
•
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Ameninţări posibile:
• Vibraţii
• Umiditate până la 90%,
• Temperaturi de la -25°C la +55°C,
• Variaţii de tensiune şi frecvenţă şi căderi accidentale de tensiune;
1.2 Stări si moduri impuse
Posibilitatea setării următoarelor date:
”mod automat” independent sau în sistem integrat cu celelalte echipamente de
navigaţie şi siguranţă navală;
”mod manual” independent sau în sistem integrat cu celelalte echipamente de
navigaţie şi siguranţă navală;
2. CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI
(VALORI MAXIME SI MINIME)
2.1 Caracteristici fizice
• Unitate centrală cu display LCD sau LED color min 5,7” (rezolutie min 640X480
pixels) cu panou de comandă incorporat. Poate include braţ articulat pentru
orintarea displaz-ului pe 2 grade de libertarte;
• Antena GPS.
• Receiver DGPS (kit).
• Bloc de alimentare, stabilizator tensiune, cutie de conexiuni 200X200X100 mm,
10-20 Kg (acest bloc include stabilizatorul de tensiune si UPS pentru funcţionare
neintreruptă min 15 min);
- caracteristici fizico-chimice – Nu este cazul
- parametri de funcţionare
• Integrat, automat în sistem cu celelalte echipamente de navigaţie;
• Independent, automat şi manual, operare independentă
- tipuri de surse de alimentare principale si de rezervă,
• 200V-250V/45-55Hz;
• 24V CC (alimentare de rezervă);
- elemente consumabile si deşeuri rezultate – Nu este cazul
- autonomie de funcţionare – minim 150 ore funcţionare neîntreruptă;
2.2 Caracteristici de performanţă si specifice
• Recepţie şi date GPS
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- recepţie simultană multicanal
minim 12;
- capabilitate sateliţi recepţionaţi simultan
minim 12 sateliţi;
- sistem referinţă geodezic WGS 84 şi opţional, selectabil alte sisteme;
• DGPS
- staţia de referinţă selectabilă manual şi automat;
- recepţie pe minim 2 canale;
- funcţionare în regim DGPS cu staţiile de referinţă IALA din zona de navigaţie, pe
baza corecţiilor în format RTCM, cu o rată de recepţie de 50, 100 sau 200 bps;
- în cazul întreruperii semnalului de corecţie echipamentul trebuie să aibă posibilitatea
de utilizare a ultimei corecţii recepţionate timp de minim 15 minute;
- precizie de indicare a poziţiei şi a elementelor de mişcare GPS mai mică de 5 metri
şi DGPS în zona de acoperire mai mică de 2 metri.
• Navigaţie:
- repere şi puncte memorate
minim 2000;
- rute programabile
minim 100;
- rezoluţie poziţie geografică
0,001 minute de grad;
- rezoluţie viteză
0,5 Km/h;
- alarme - cerinţe minime
eroare de poziţionare;
eroare de poziţionare DGPS;
apropiere de punct;
derapare ancoră;
eroare semnal adâncime;
• Transmisii date: porturi input şi output USB, IEC 61162, NMEA pentru
realizarea conexiunilor cu celelalte echipamente pentru următoarele:
- semnale de intrare minim DBT - Depth below transducer de la sonda ultrason;
- semnale de ieşire minim: navigaţie - AAM - Waypoint arrival alarm;
APB - Heading track controller sentence B;
BOD - Bearing-origin to destination;
RTE – Routes;
WPL - Waypoint location etc.;
GLL - Geographic position-latitude/longitude;
GNS - GNSS fix data;
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GSA – GNSS DOP and active satellites;
GSV – GNSS satellites in view;
GBS - GPS satellite fault detection;
VTG - Course over ground and ground speed;
ZDA - Time and date;
DTM - Datum reference etc.
- informaţii afişate - minim:
TTG - Time to go;
RNG - Distance to next waypoint;
BRG - Bearing to next waypoint;
WCV - Waypoint closure velocity;
COG - Course over ground;
SOG – Speed over ground;
- semnalele vor fi transmise la Radiolocator (unitatea centrală), AIS şi Sonda ultrason,
(echipamentele din cadrul sistemului integrat de navigaţie).
- condiţii de funcţionare „in afara limitelor”:
• Funcţionare pe UPS, 15 min;
3. CERINŢE PRIVIND CONFIGURAŢIA PRODUSULUI
- Conexiunile dintre blocurile componente ale entităţii se vor realiza cu conductorii
electrici recomandaţi şi asiguraţi de producătorul echipamentelor cu următoarele
precizări:
- traseele de cablu vor fi pozate sub peretele melaminat. Dimensionarea acestora va fi
stabilită funcţie de poziţia din consolă a echipamentului şi de poziţia antenei;
- conexiunile dintre antene şi blocuri (cablurile) inclusiv cele de alimentare cu tensiune sa
fie demontabile ( cuplare cu mufe );
Componentele principale ale produsului
• Unitate centrală cu display LCD sau LED color min 5,7” cu panou de comandă
incorporat. Poate include braţ articulat pentru orintarea displaz-ului pe 2 grade de
libertarte; posibilitate de reglare a luminozităţii.
• Antena GPS (kit) - antena GPS se va livra cu sistem de prindere pe catarg,
încorporată sau nu cu antena DGPS.
• Receiver DGPS (kit).
• Bloc de alimentare, stabilizator tensiune, cutie de conexiun, (acest bloc include
stabilizatorul de tensiune si UPS pentru funcţionare neintreruptă min 15 min).
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220VAC monofazat ± 15%, 50 Hz ± 5%;
• Cabluri de conexiuni
- Componentele ce urmează a fi achiziţionate, serviciile necesare instalării si testării lor,
locaţia:
Locul instalării:
• Comanda de navigaţie (blocul de alimentare, unitatea centrală şi display-ul);
• Catargul navei (antena cu emiţător receptor);
• Trasee de cabluri electrice conform geometriei navei (cabluri electrice şi de
date);
- Termenul de instalare si punere în funcţiune: 30 de zile de la începerea instalării la bord;
Componentele care se asigură de beneficiar-- Nu este cazul;
4. CERINŢE PRIVIND FIABILITATEA PRODUSULUI
- 90% la 1000 de ore de operare cu un nivel de încredere de 95%.
5. CERINŢE PRIVIND MENTENANŢA PRODUSULUI
a. utilizarea de echipament de testare cu scop multiplu,
- să aibă încorporate facilităţi de testare / autotestare şi localizare a defecţiunilor / built-in
test equipment – BITE , care să permită monitorizarea permanentă a bunei funcţionări a
subsistemelor/elementelor sistemului şi diagnosticarea stării tehnice a acestuia, precum şi
controlul automat al parametrilor şi al stării echipamentului;
- mufă pentru conectare la calculator pentru utilizarea programelor tester
- Software pentru diagnostic funcţionare în parametri utilizabil de pe calculatoare
personale cu sistem de operare windows;
b. criterii privind repararea sau înlocuirea,
- Service garanţie şi post garanţie în România;
- Prin contractul de achiziţii este necesar a avea precizată asigurarea de service, piese de
schimb şi accesorii minim 10 ani, gratuit în perioada de garanţie şi pe bază de contract
service după perioada de garanţie.
c. nivele de mentenantă,
- conform precizărilor producătorului,
e. accesibilitate.
- Asigurarea de producător, în limba română, a documentaţiilor pentru exploatare,
întreţinere, scheme electrice, scheme de alimentare, etc..
6. CERINŢE PRIVIND STABILITATEA ÎN FUNCŢIONARE SI REZISTENŢA
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LA ACŢIUNEA FACTORILOR MECANO-CLIMATICI
Condiţii specifice la bordul navelor (vibraţii, umiditate, variaţii de tensiune, şocuri
mecanice).
7. CERINŢE DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ-Nu este cazul.
8. CERINŢE PRIVIND PROTECŢIA PERSONALULUI LA RADIAŢII
IONIZANTE SI ELECTROMAGNETICE- Nu este cazul.
9. CERINŢE PRIVIND TRANSPORTABILITATEA PRODUSULUI
Transportabilitatea-Nu este cazul.
Mobilitatea-Nu este cazul.
Cerinţe de suport logistic-Nu este cazul.
10. CERINŢE PRIVIND INTERFEŢELE SI INTERSCHIMBABILITATEA
10.1 Interfeţele-Sistemul trebuie să permită operare integrată cu alte echipamente
produse de acelaşi producător.
10.2 Interschimbabilitatea
Blocurile componente să poată fi înlocuite independent prin decuplare / demufare.
Software-ul să permită recunoaşterea automată a noilor componente înlocuite.
11. CERINŢE PRIVIND INSTRUIREA PERSONALULUI
Manualul de exploatare şi utilizare trebuie să asigure toate informaţiile de exploatare şi
întreţinere a entităţii.
Recepţia tehnicii se va face cu inclusiv punerea în funcţiune a tehnicii.
Instruirea personalului nominalizat să deservească produsul se va executa de către
producător sau personalul autorizat, pe timpul instalării şi recepţiei produsului la bord;
12. CERINŢE DE COMUNICAŢII SI INFORMATICĂ
12.1 Cerinţe de comunicare computerizata (pentru sisteme C4I)-Nu este cazul.
12.2 Cerinţe de informatică
• să fie realizat într-o concepţie funcţională modulară, astfel încât să permită
integrarea de noi module asociate unor noi tipuri de echipamente de securitate
introduse în sistem;
12.3 Cerinţe pentru resurse si performanţe informatice
• Porturi input şi output USB, IEC 61162, NMEA pentru realizarea conexiunilor cu
celelalte echipamente;
• Portabilitatea software-ului, respectiv posibilitatea reinstalării sau update-rea lui;
13. CERINŢE PRIVIND SECURITATEA INFORMAŢIILOR SI SECRETIZAREA
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Pentru asigurarea securităţii la nivelul obiectivului militar trebuie să îndeplinească
minim următoarele cerinţe:
- să aibă capacitate de configurare/ reconfigurare care să permită îndeplinirea
cerinţelor specifice de securitate ale obiectivului;
- să permită accesul controlat în sistem prin acreditive – cont/parolă, utilizarea
aplicaţiei de pe cont de user fără drepturi administrative şi alte mecanisme de
securitate, precum şi înregistrarea în baza de date a tuturor acţiunilor
utilizatorilor(fişiere jurnal automate), deschidere cu cod de tip PIN.
- să respecte cerinţele de compatibilitate conform standardului MIL-STD461E
a. mediul sigur si confidenţial în care va opera entitatea – nu este cazul,
b. tipul si gradul de securitate sau secretizare necesar a se asigura - neclasificat,
c. riscurile de securitate si confidenţialitate la care este expusă entitatea – bruiaj ultrasonic
pasiv / activ;
d. politicile se securitate si secretizare care trebuie îndeplinite – nu este cazul
e. metodele de urmărire a securităţii si confidenţialităţii pe care trebuie să le asigure
entitatea – nu este cazul
f. criteriile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea certificării si acreditării securităţii si
confidenţialităţii. – nu este cazul
14. CERINŢE DE CALITATE SI DE ASIGURAREA CALITĂŢII
Produsele vor fi însoţite de certificate de conformitate, produsul trebuie fabricat în
condiţiile de calitate specificate în standardul de calitate SR EN ISO 9001,
15. CERINŢE PRIVIND INSPECŢIA
SI
TESTAREA-EVALUAREA
PRODUSULUI-Nu este cazul
16. CERINŢE PRIVIND RECEPŢIA PRODUSULUI
• recepţia instalaţiei se va efectua după montarea la bord şi punerea în funcţiune a
acesteia. Predarea instalaţiei se face „în funcţiune”.
17. CERINŢE PRIVIND CONDIŢIILE DE LIVRARE-Nu este cazul
18. CERINŢE PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE CUNOASTERE, EXPLOATARE
SI ÎNTREŢINERE
• documentaţia de cunoaştere si exploatare în limba română pentru fiecare instalaţie;
• documentaţia de cunoaştere, exploatare si întreţinere se va livra odată cu instalaţia;
• documentaţia tehnică va cuprinde schiţe de montaj, asamblare şi schemele electrice
de conexiuni inter blocuri;
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6.4.3
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1. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PRODUS SI MODUL DE OPERARE
AL ACESTUIA
1.1 Informaţii generale despre cerinţele funcţionale si operaţionale
- destinaţia produsului, misiunile si cerinţele operaţionale:
• Măsurarea adâncimilor sub chilă;
• Înregistrarea măsurătorilor şi corelarea datelor cu alte date de hidrologie (cotele
apelor Dunării) şi navigaţie (rutiere de navigaţie);
• Recunoaşterea naturii fundului apei;
- modul de operare si funcţionare a produsului si sistemului din care face parte
• Integrat, automat în sistem cu celelalte echipamente de navigaţie;
• Independent, automat şi manual, operare independentă.
- locaţia unde va fi amplasat si condiţiile de funcţionare,
• Amplasat în comanda de navigaţie,
• Funcţionare regim neîntrerupt minim 15 ore;
- ce date de intrare va primi si de la cine (aparat, sistem, operator etc),
• Poziţia GPS pe hartă navală de la sistemul de localizare şi navigaţie prin GPS
şi/sau AIS;
- ce date ieşire se doreşte să furnizeze produsul si sistemul din care face parte,
• Adâncimea apei, alertă sonoră la adâncimi periculoase;
• Natura fundului apei,
• Viteza deasupra fundului;
• Viteza navei prin apă şi viteza curentului;
• Temperatura apei;
- necesităţi de conectare si interconectare în sistem etc.
• Conectare cu sistemele navigaţie şi poziţionare prin GPS, AIS, şi Radiolocaţie de
navigaţie.
1.2 Ameninţările posibile
• Vibraţii
• Umiditate până la 90%,
• Temperaturi de la -25°C la +55°C,
• Variaţii de tensiune şi frecvenţă şi căderi accidentale de tensiune;
1.3 Stări si moduri impuse
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Posibilitatea setării următoarelor date:
• Adâncime periculoasă,
• Setare timp de pornire – oprire;
• Măsurare în metri pentru adâncimi, în km/h pentru viteze şi în grade celsius pentru
temperaturi;
2. CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI
(VALORI MAXIME SI MINIME)
- caracteristici dimensionale si de greutate,
• Display LCD sau LED color 8”-12” cu panou de comandă incorporat şi cu braţ
articulat de mobilitate;
• Corp/bloc vibratori (transducers).
• Unitate centrală;
• Bloc de alimentare, stabilizator tensiune, cutie de conexiuni;
- caracteristici fizico-chimice – Nu este cazul
- parametri de funcţionare
• Integrat, automat în sistem cu celelalte echipamente de navigaţie;
• Independent, automat şi manual, operare independentă
- tipuri de surse de alimentare principale si de rezervă,
• 200V-250V/45-55Hz;
• 24V CC (alimentare de rezervă);
- elemente consumabile si deşeuri rezultate – Nu este cazul
- autonomie de funcţionare – minim 15 ore funcţionare neîntreruptă;
- caracteristici de performanţă si specifice,
• Măsurare adâncimi de la 0,5 m până la 50 m (minm.) cu posibilitatea comutării pe
scale de 5, 10, 20, 50 m;
• raza de mărire (zoom) / adâncimea fundului: 1/2, 1/4 şi 1/8 din adâncimea
selectată;
• Eroare de măsurare maxim 0,1m;
• Eroare de măsurare viteze 0,2 Km/h ;
• Eroare de măsurare temperatura apei 0,5 °C;
- parametri caracteristici:
• Porturi input şi output USB, IEC 61162, NMEA pentru realizarea conexiunilor cu
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celelalte echipamente,
formatul datelor de intrare: IEC 61162 (ZDA Time and date, GLL Geographic positionlatitude/longitude, GGA Global positioning system (GPS) fix data; RMC Recommended
minimum specific GPS/TRANSIT data, VTG Course over ground and ground speed, ROT
Rate of Turn), NMEA (GGA, VHW - Water speed and heading GLL, GNS GNSS fix
data, GTD, HDM, AIR - AIS interrogation request MTW, VTG), DC 400 (HDM);
HDT - Heading, true;
• formatul datelor de ieşire: IEC 61162 (ZDA, GLL, GGA, RMC, VTG, HDT,
HDG, ROT, DBT, DPT, MWV), NMEA (DBS, DBT, DPT, MTW, VHW, GGA);
• Memorare evenimente;
• alte funcţii: mărire( automatic sau manual), iluminarea ecranului în diferite trepte
de intensitate, calcule automate pe poziţii anticipate ale navei, compararea cu date
anterior înregistrate cum ar fi: adâncimi în acelaşi punct GPS la cota Dunării xxx,
viteza curentului, temperatura apei la aceiaşi data, grafic cu temperatura apei pe
ultima xxx, etc;
- condiţii de funcţionare „in afara limitelor”:
• Funcţionare pe UPS, 15 min;
3. CERINŢE PRIVIND CONFIGURAŢIA PRODUSULUI
- Conexiunile dintre blocurile componente ale entităţii se vor realiza cu conductorii
electrici recomandaţi şi asiguraţi de producătorul echipamentelor cu următoarele
precizări:
- traseele de cablu vor fi pozate sub peretele melaminat;
- conexiunile dintre blocuri (cablurile) inclusiv cele de alimentare cu tensiune sa fie
demontabile ( cuplare cu mufe )
Componentele principale ale produsului
• Display color 8”-12” cu panou de comandă incorporat şi cu braţ articulat de
mobilitate;
• Corp/bloc vibratori (transducers).
• Unitate centrală;
• Bloc de alimentare, stabilizator tensiune, cutie de conexiuni;
• Cabluri de conexiuni
• Cutie vibratori şi senzori
- Componentele ce urmează a fi achiziţionate, serviciile necesare instalării si testării lor,
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locaţia:
Locul instalării:
• Comanda de navigatie (blocul de alimentare, unitatea centrală şi display-ul);
• Între prova navei, cât mai aproape de chilă (blocul vibratori şi senzori);
• Trasee de cabluri electrice conform geometriei navei (cabluri electrice şi de
dare);
- Termenul de instalare si punere în funcţiune: 30 de zile de la începerea instalării la bord;
Componentele care se asigură de beneficiar-- Nu este cazul;
4. CERINŢE PRIVIND FIABILITATEA PRODUSULUI
- 90% la 1000 de ore de operare cu un nivel de încredere de 95%.
5. CERINŢE PRIVIND MENTENANŢA PRODUSULUI
a. utilizarea de echipament de testare cu scop multiplu,
- să aibă încorporate facilităţi de testare / autotestare şi localizare a defecţiunilor /
built-in test equipment – BITE , care să permită monitorizarea permanentă a bunei
funcţionări a subsistemelor/elementelor sistemului şi diagnosticarea stării tehnice
a acestuia, precum şi controlul automat al parametrilor şi al stării echipamentului;
- mufă pentru conectare calculator pentru utilizarea programelor tester
- Software pentru diagnostic funcţionare în parametri utilizabil de pe calculatoare
personale cu sistem de operare Windows;
b. criterii privind repararea sau înlocuirea:
- service garanţie şi post garanţie în România;
c. nivele de mentenantă:
- conform precizărilor producătorului,
d. accesibilitate:
- Asigurarea de producător, în limba română, a documentaţiilor pentru exploatare,
întreţinere, scheme electrice, scheme de alimentare, etc..
6. CERINŢE PRIVIND STABILITATEA ÎN FUNCŢIONARE SI REZISTENŢA
LA ACŢIUNEA FACTORILOR MECANO-CLIMATICI
Condiţii specifice la bordul navelor (vibraţii, umiditate, variaţii de tensiune,
şocuri mecanice).
7. CERINŢE DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ-Nu este cazul.
8. CERINŢE PRIVIND PROTECŢIA PERSONALULUI LA RADIAŢII
IONIZANTE SI ELECTROMAGNETICE- Nu este cazul.
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9. CERINŢE PRIVIND TRANSPORTABILITATEA PRODUSULUI
9.1 Transportabilitatea-Nu este cazul.
9.2 Mobilitatea-Nu este cazul.
9.3 Cerinţe de suport logistic-Nu este cazul.
10. CERINŢE PRIVIND INTERFEŢELE SI INTERSCHIMBABILITATEA
10.1 Interfeţele
Sistemul trebuie să permită operare integrată cu alte echipamente produse de acelaşi
producător.
10.2 Interschimbabilitatea
Blocurile componente să poată fi înlocuite independent prin decuplare / demufare.
Software-ul să permită recunoaşterea automată a noilor componente înlocuite.
11. CERINŢE PRIVIND INSTRUIREA PERSONALULUI
Manualul de exploatare şi utilizare trebuie să asigure toate informaţiile de exploatare şi
întreţinere a entităţii.
Recepţia tehnicii se va face cu inclusiv punerea în funcţiune a tehnicii.
Instruirea personalului nominalizat să deservească produsul se va executa de către
producător sau personalul autorizat, pe timpul instalării şi recepţiei produsului;
12. CERINŢE DE COMUNICAŢII SI INFORMATICĂ
12.1 Cerinţe de comunicare computerizata (pentru sisteme C4I)-Nu este cazul.
12.2 Cerinţe de informatică
- să fie realizat într-o concepţie funcţională modulară, astfel încât să permită
integrarea de noi module asociate unor noi tipuri de echipamente de securitate
introduse în sistem;
12.3 Cerinţe pentru resurse si performanţe informatice
• Porturi USB pentru realizarea conexiunilor cu celelalte echipamente,
• Portabilitatea software-ului, respectiv posibilitatea reinstalării sau update-rea lui;
13. CERINŢE PRIVIND SECURITATEA INFORMAŢIILOR SI SECRETIZAREA
a. mediul sigur si confidenţial în care va opera entitatea – nu este cazul,
b. tipul si gradul de securitate sau secretizare necesar a se asigura - neclasificat,
c. riscurile de securitate si confidenţialitate la care este expusă entitatea – bruiaj ultrasonic
pasiv / activ;
d. politicile se securitate si secretizare care trebuie îndeplinite – nu este cazul
e. metodele de urmărire a securităţii si confidenţialităţii pe care trebuie să le asigure

54 din 146

6.4.4

Furnizare, instalare şi punere în
funcţiune AIS

cpl

1

entitatea – nu este cazul
f. criteriile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea certificării si acreditării securităţii si
confidenţialităţii. – nu este cazul
14. CERINŢE DE CALITATE SI DE ASIGURAREA CALITĂŢII
Produsele vor fi însoţite de certificate de conformitate, produsul trebuie fabricat în
condiţiile de calitate specificate în standardul de calitate SR EN ISO 9001,
15. CERINŢE PRIVIND INSPECŢIA
SI
TESTAREA-EVALUAREA
PRODUSULUI-Nu este cazul
16. CERINŢE PRIVIND RECEPŢIA PRODUSULUI
• recepţia instalaţiei se va efectua după montarea la bord şi punerea în funcţiune a
acesteia. Predarea instalaţiei se face „în funcţiune”.
17. CERINŢE PRIVIND CONDIŢIILE DE LIVRARE-Nu este cazul
18. CERINŢE PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE CUNOASTERE, EXPLOATARE
SI ÎNTREŢINERE
• documentaţia de cunoaştere si exploatare în limba română pentru fiecare instalaţie;
• documentaţia de cunoaştere, exploatare si întreţinere se va livra odată cu instalaţia;
• documentaţia tehnică va cuprinde schiţe de montaj, asamblare şi schemele electrice de
conexiuni inter blocuri;
19. ALTE CERINŢE
• Prin contractul de achiziţii este necesar a avea precizată asigurarea de service, piese de
schimb şi accesorii minim 10 ani, gratuit în perioada de garanţie şi pe bază de contract
service după perioada de garanţie.
1.INFORMAŢII GENERALE DESPRE PRODUS SI MODUL DE
OPERARE AL ACESTUIA
1.1 Informaţii generale despre cerinţele funcţionale si operaţionale
- destinaţia produsului, misiunile si cerinţele operaţionale:
• Creşterea siguranţei de navigaţie a navei;
• Oferirea de informaţii în timp real despre navigaţia navelor din zona de
proximitate;
• Înregistrarea drumurilor navei şi corelarea datelor cu alte date de hidrologie
(cotele apelor Dunării, adâncimi periculoase, etc...) şi navigaţie (rutiere de
navigaţie, avize către navigatori, etc...);
- modul de operare si funcţionare a produsului si sistemului din care face parte
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• Integrat, automat în sistem cu celelalte echipamente de navigaţie;
• Independent, automat şi manual, operare independentă.
- locaţia unde va fi amplasat si condiţiile de funcţionare,
• Amplasat în comanda de navigaţie,
• Funcţionare în regim neîntrerupt minim 150 ore;
- ce date de intrare va primi si de la cine (aparat, sistem, operator etc),
• Poziţia GPS pe hartă navală de la sistemul de localizare şi navigaţie prin GPS
• Situaţia de navigaţie din zonă, furnizată de radiolocatorul de la bord;
- ce date ieşire se doreşte să furnizeze produsul şi sistemul din care face parte,
• Afişare semnalele AIS în clasa A tabelar şi afişare ţinte în imagine de tip radar cu
relevment şi distanţă
- necesităţi de conectare si interconectare în sistem etc.
• Conectare cu sistemele poziţionare prin GPS, Sondă ultrason şi Radiolocaţie de
navigaţie.
Ameninţări posibile:
• Vibraţii
• Umiditate până la 90%,
• Temperaturi de la -25°C la +55°C,
• Variaţii de tensiune şi frecvenţă şi căderi accidentale de tensiune;
1.2 Stări si moduri impuse
Posibilitatea setării următoarelor date:
”mod normal”;
”mod silenţios” (chiar dacă sunt alterate cerinţele IMO) în sensul în care emisia
transponderului poate fi oprită din funcţia dedicată acestui lucru, pentru orice zonă
în cazul în care nava nu doreşte să-şi dezvăluie identitatea, locaţia şi ceilalţi
parametri;
2. CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI
(VALORI MAXIME SI MINIME)
2.1 Caracteristi fizice:
• Display LCD sau LED monocolor / color 5”- 8” cu panou de comandă incorporat
şi cu braţ articulat de mobilitate;
• Antena VHF navalizată.
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Antena GPS navalizată
(Preferabil modul de antene combinat GPS, VHF.)
• Transponder (unitatea centrală);
• Bloc de alimentare, stabilizator tensiune, cutie de conexiuni
- caracteristici fizico-chimice – Nu este cazul
- parametri de funcţionare
• Integrat, automat în sistem cu celelalte echipamente de navigaţie;
• Independent, automat şi manual, operare independentă
- tipuri de surse de alimentare principale si de rezervă,
• 200V-250V/45-55Hz;
• 24V CC (alimentare de rezervă);
- elemente consumabile si deşeuri rezultate – Nu este cazul
- autonomie de funcţionare – min 150 ore funcţionare neîntreruptă;
2.2 Caracteristici de performanţă şi specifice:
• Emiţător-receptor VHF
- frecvenţa de transmisie/recepţie cuprinsă în banda 130 – 180 MHz;
- recepţia canalelor AIS: AIS 1 (Ch 87 B) 161,975 MHz şi AIS 2 (Ch 88 B)
162,025 MHz;
- recepţia apelurilor DSC: Ch 70 - 156,025 MHz;
- emisie alternativă pe cele două canale AIS;
- echipamentul va dispune de posibilitatea de recepţie/transmisie mesaje –
(echipamentul va folosi o tastatură pentru scrierea acestora);
- puterea în emisie minim 12,5W, cu posibilitate de emisie cu putere redusă;
- canale recepţie: minim 3;
- canale emisie alternativă: AIS 1/AIS 2.
• Recepţie şi date GPS intern
- recepţie simultană multicanal: minim 12;
- capabilitate sateliţi recepţionaţi simultan: minim 12 sateliţi;
- sistem referinţă geodezic: WGS 84 şi opţional, selectabil alte sisteme;
Transmisii date
- interfaţa NMEA Input/Output conform cu IEC 61162.
- semnale de intrare minim: HDT - Heading, true; WHW - Water speed and heading; BM - Addressed
•

binary and safety related message; ACK - Acknowledge alarm; AIR - AIS interrogation request; DTM -
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Datum reference; GBS - GPS satellite fault detection; GGA - Global positioning system (GPS) fix data;
GLL - Geographic position-latitude/longitude; GNS - GNSS fix data; VSD - UAIS voyage static data; LRI Long Range interrogation; LRF - Long Range function; RMC - Recommended minimum specific
GPS/TRANSIT data; ROT – Rate of Turn; SSD - UAIS ship static data; VTG - Course over ground and
ground speed; ZDA - Time and date etc.
- semnale de ieşire minim: AIVDM - VHF data-link message; AIVDO - UAIS VHF data-link ownvessel report; AIABK - UAIS addressed and binary broadcast acknowledgement; AILRF - Long-range
function; AILR1 - Long-range reply with destination for function request “A”; AILR2 - Long-range reply
for function requests “B, C, E and F”; AILR3 - Long-range reply for function requests “I, O, P, U and W”;
AIACA - AIS regional channel assignment message; AIACS - Channel management information source

- echipamentul va fi interconectat cu radiolocatia de navigaţie, sonda ultrason, GPS,
- parametri caracteristici:
• Porturi input şi output USB, IEC 61162, NMEA, pentru realizarea conexiunilor cu
celelalte echipamente,
• Memorare evenimente;
• Mod de afişare a imaginii: divizată vertical ( proporţia sus / jos: 1:1) , divizare
orizontală ( proporţia stânga / dreapta este de 1:1),
• alte funcţii: mărire ( automatic sau manual), iluminarea ecranului în diferite trepte
de intensitate;
- condiţii de funcţionare „in afara limitelor”:
• Funcţionare pe UPS, 15 min;
3. CERINŢE PRIVIND CONFIGURAŢIA PRODUSULUI
- Conexiunile dintre blocurile componente ale entităţii se vor realiza cu conductorii
electrici recomandaţi şi asiguraţi de producătorul echipamentelor cu următoarele
precizări:
- Traseele de cablu vor fi pozate sub peretele melaminat;
- Conexiunile dintre antene şi blocuri (cablurile) inclusiv cele de alimentare cu tensiune sa
fie demontabile ( cuplare cu mufe );
Componentele principale ale produsului
• Display LCD sau LED monocolor / color 5”-8” cu panou de comandă incorporat
şi cu braţ articulat de mobilitate,
• Antena VHF navalizată.
• Antena GPS navalizată.
(Preferabil modul de antene combinat GPS, VHF.)
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• Transponder (unitatea centrală);
• Cabluri de conexiuni
- Componentele ce urmează a fi achiziţionate, serviciile necesare instalării si testării lor,
locaţia:
Locul instalării:
• Comanda de navigaţie (blocul de alimentare, unitatea centrală şi display-ul);
• Catargul navei (antenele VHS şi GPS);
• Trasee de cabluri electrice conform geometriei navei (cabluri electrice şi de
date);
- Termenul de instalare si punere în funcţiune: 30 de zile de la începerea instalării la bord;
Componentele care se asigură de beneficiar-- Nu este cazul;
4. CERINŢE PRIVIND FIABILITATEA PRODUSULUI
- 90% la 1000 de ore de operare cu un nivel de încredere de 95%.
5. CERINŢE PRIVIND MENTENANŢA PRODUSULUI
a. utilizarea de echipament de testare cu scop multiplu,
- să aibă încorporate facilităţi de testare / autotestare şi localizare a defecţiunilor / built-in
test equipment – BITE , care să permită monitorizarea permanentă a bunei funcţionări a
subsistemelor/elementelor sistemului şi diagnosticarea stării tehnice a acestuia, precum şi
controlul automat al parametrilor şi al stării echipamentului;
- mufă pentru conectare la calculator pentru utilizarea programelor tester
- Software pentru diagnostic funcţionare în parametri utilizabil de pe calculatoare
personale cu sistem de operare windows;
b. criterii privind repararea sau înlocuirea,
- Service garanţie şi post garanţie în România;
- Prin contractul de achiziţii este necesar a avea precizată asigurarea de service, piese de
schimb şi accesorii minim 10 ani, gratuit în perioada de garanţie şi pe bază de contract
service după perioada de garanţie.
c. nivele de mentenantă,
- conform precizărilor producătorului,
d. accesibilitate.
- Asigurarea de producător, în limba română, a documentaţiilor pentru exploatare,
întreţinere, scheme electrice, scheme de alimentare, etc..
6. CERINŢE PRIVIND STABILITATEA ÎN FUNCŢIONARE SI REZISTENŢA
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LA ACŢIUNEA FACTORILOR MECANO-CLIMATICI
Condiţii specifice la bordul navelor (vibraţii, umiditate, variaţii de tensiune, şocuri
mecanice).
7. CERINŢE DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ-Nu este cazul.
8. CERINŢE PRIVIND PROTECŢIA PERSONALULUI LA RADIAŢII
IONIZANTE SI ELECTROMAGNETICE- Nu este cazul.
9. CERINŢE PRIVIND TRANSPORTABILITATEA PRODUSULUI
9.1 Transportabilitatea-Nu este cazul.
9.2 Mobilitatea-Nu este cazul.
9.3 Cerinţe de suport logistic-Nu este cazul.
10. CERINŢE PRIVIND INTERFEŢELE SI INTERSCHIMBABILITATEA
10.1 Interfeţele-Sistemul trebuie să permită operare integrată cu alte echipamente
produse de acelaşi producător.
10.2 Interschimbabilitatea
Blocurile componente să poată fi înlocuite independent prin decuplare / demufare.
Software-ul să permită recunoaşterea automată a noilor componente înlocuite.
11. CERINŢE PRIVIND INSTRUIREA PERSONALULUI
Manualul de exploatare şi utilizare trebuie să asigure toate informaţiile de exploatare şi
întreţinere a entităţii.
Recepţia tehnicii se va face cu inclusiv punerea în funcţiune a tehnicii.
Instruirea personalului nominalizat să deservească produsul se va executa de către
producător sau personalul autorizat, pe timpul instalării şi recepţiei acestuia;
12. CERINŢE DE COMUNICAŢII SI INFORMATICĂ
12.1 Cerinţe de comunicare computerizata (pentru sisteme C4I)-Nu este cazul.
12.2 Cerinţe de informatică
- să fie realizat într-o concepţie funcţională modulară, astfel încât să permită
integrarea de noi module asociate unor noi tipuri de echipamente de securitate
introduse în sistem;
12.3 Cerinţe pentru resurse si performanţe informatice
• Porturi input şi output USB, IEC 61162, NMEA, pentru realizarea conexiunilor cu
celelalte echipamente;
• Portabilitatea software-ului, respectiv posibilitatea reinstalării sau update-rea lui;
13. CERINŢE PRIVIND SECURITATEA INFORMAŢIILOR SI SECRETIZAREA
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Pentru asigurarea securităţii la nivelul obiectivului militar trebuie să îndeplinească
minim următoarele cerinţe:
- să aibă capacitate de configurare/ reconfigurare care să permită îndeplinirea
cerinţelor specifice de securitate ale obiectivului;
- să permită accesul controlat în sistem prin acreditive – cont/parolă, utilizarea
aplicaţiei de pe cont de user fără drepturi administrative şi alte mecanisme de
securitate, precum şi înregistrarea în baza de date a tuturor acţiunilor
utilizatorilor(fişiere jurnal automate)
- să respecte cerinţele de compatibilitate conform standardului MIL-STD461E .
a. mediul sigur si confidenţial în care va opera entitatea – nu este cazul,
b. tipul si gradul de securitate sau secretizare necesar a se asigura - neclasificat,
c. riscurile de securitate si confidenţialitate la care este expusă entitatea – bruiaj pasiv /
activ;
d. politicile se securitate si secretizare care trebuie îndeplinite – nu este cazul
e. metodele de urmărire a securităţii si confidenţialităţii pe care trebuie să le asigure
entitatea – nu este cazul
f. criteriile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea certificării si acreditării securităţii si
confidenţialităţii. – nu este cazul
14. CERINŢE DE CALITATE SI DE ASIGURAREA CALITĂŢII
Produsele vor fi însoţite de certificate de conformitate, produsul trebuie fabricat în
condiţiile de calitate specificate în standardul de calitate SR EN ISO 9001,
15. CERINŢE PRIVIND INSPECŢIA
SI
TESTAREA-EVALUAREA
PRODUSULUI-Nu este cazul
16. CERINŢE PRIVIND RECEPŢIA PRODUSULUI
• recepţia instalaţiei se va efectua după montarea la bord şi punerea în funcţiune a
acesteia. Predarea instalaţiei se face „în funcţiune”.
17. CERINŢE PRIVIND CONDIŢIILE DE LIVRARE-Nu este cazul
18. CERINŢE PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE CUNOASTERE, EXPLOATARE
SI ÎNTREŢINERE
• documentaţia de cunoaştere si exploatare în limba română pentru fiecare instalaţie;
• documentaţia de cunoaştere, exploatare si întreţinere se va livra odată cu instalaţia;
• documentaţia tehnică va cuprinde schiţe de montaj, asamblare şi schemele electrice de
conexiuni inter blocuri;
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6.4.5

Furnizare, instalare şi punere în
funcţiune Triotifon

cpl

1

CERINŢE DE PERFORMANŢĂ ŞI SPECIFICE
1.1 Instalaţia de avertizare sonoră este compusă din următoarele părţi componente:
Fluier electronic
Amplificator de putere
Controler de semnal
1.2 Cerinţe privind caracteristicile principale ale instalaţiei:
1.2.1 Fluier electronic
• Masă totală fluier – max. 20 kg;
• Lungimea totală fluier – gama 500 – 700 mm;
• Lăţime totală fluier – gama 200 – 350 mm;
• Înălţime totală fluier – gama 500 – 800 mm;
• Frecvenţa de bază – 350 Hz;
• Nivel presiune acustică(1m) total : 132 dB;
• Limita OMI de 1/3 octavă: 130 dB.
1.2.2 Amplificator de putere
• Masă totală aplificator – max. 8 kg;
• Lungimea totală amplificator – gama 250 – 300 mm;
• Lăţime totală amplificator – gama 120 – 200 mm;
• Înălţime totală amplificator – gama 70 – 110 mm;
1.2.3 Controler de semnal
• Să fie prevăzut cu comandă rapidă pentru semnal pe fluviu, semnal pe mare şo
semnal de „Nu te apropia”.
1.3 Cerinţe de performaţă
- Frecvenţa fluviu: min. 196-220-247 Hz trei tonuri.
- Frecvenţa de semnalizare maritimă şi semnal de avertizare: 350 Hz;
- Presiune sunet(1 m ): Total 132 dB 1/3, limitare la 130 dB;
- Consum de putere: max. 500W;
- Tensiunea de alimentare: 24Vcc sau 220V c.a
- Standard de protecţie min: IP 64.
2. CERINŢE PRIVIND FIABILITATEA PRODUSULUI
Produsul trebuie să aibă fiabilitatea de 90% la 1000 cicluri de operare, cu un nivel
de încredere de 95%.
3. CERINŢE PRIVIND STABILITATEA ÎN FUNCŢIONARE SI REZISTENŢA
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LA ACŢIUNEA FACTORILOR MECANO-CLIMATICI
a) Instalaţia va funcţiona la parametri normali în următoarele condiţii de mediu:
- temperatura mediului ambiant: (-25÷ +50) °C;
- umiditate relativă: maxim 90% (la temp. de +40 °C);
b) Părţile componente ale ambarcaţiunii care vin în contact cu elementele din mediul
înconjurător vor fi protejate împotriva coroziunii, abraziunii sau altor acţiuni de
deteriorare de orice natură.
4. INDENTIFICARE ŞI MARCARE
Furnizorul are obligaţia de a marca clar şi vizibil elementele componente ale instalaţiei,
containerele în care sunt livrate acestea, echipamentele care se vor livra în pachetul de
suport logistic iniţial, astfel încât acestea să poate fi indentificate precis şi cu uşurinţă.
Etichetele de marcare trebuie să conţină minim următoarele informaţii:
 Denumire producător;
 Tip produs/ reper de fabricaţie;
 Putere maximă consumată ;
 Frecvenţa;
 Serie echipament;
 Data fabricaţiei.
Etichetele de marcare ale echipamentelor trebuie să reziste la acţiunea
intemperiilor şi să nu permită deteriorarea accidentală pe parcursul manipulării,
transportului, depozitării şi exploatare.
5. SIGURANŢA ÎN EXPLOATARE
a) Furnizorul are obligaţia de a documenta în conformitate cu cerinţele MIL-STD-882E
(sau echivalent) modul în care instalaţia prezintă o siguranţă ridicată în exploatare.
b) Nici un defect singular sau eroare umană nu pot conduce la iniţierea unui hazard de
categoria I sau II conform definiţiilor din MIL-STD-882E (sau echivalent).
6. LOGISTICA
6.1 Furnizorul va livra ambarcaţiunea însoţită de un pachet de suport logistic iniţial care
trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
 Consumabile, piese de schimb şi accesorii pentru o durată de exploatare de 3
ani în condiţiile unui profil operaţional al produsului de 1000 cicluri de acţionare/an.
6.2 Toate piesele instalaţiei şi subansamblurile acesteia trebuie să poată fi
înlocuite, în procesele de reparaţii sau revizie, cu piese şi subansabluri de schimb
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6.4.6

6.4.7

originale cu acelaşi cod de identificare, fără a produce degradări ale performanţelor
sistemului aşa cum au fost definite la punctul 2.
6.3 Furnizorul va livra beneficiarului un inventar complet, în limba română, cu
preţul pe fiecare element component exprimat în lei.
6.4 Furnizorul va livra beneficiarului documentaţia tehnică actualizată de
cunoaştere şi exploatare pentru ambarcaţiune şi motor, în limba română, care să fie
compusă, cel puţin din:

Documentaţia de exploatare

Descrierea instalaţiei

Proceduri de instalare, punere în funcţiune şi exploatare

Proceduri de mentenanţă

Lista echipamentelor de inventar a echipamentelor, scule şi dispozitive şi
piese de schimb din componenţa pachetului de suport logistic iniţial

Documentaţia de urmărire în exploatare a pieselor de schimb din
componenţa pachetului de suport logistic iniţial.

Furnizare, instalare şi punere în
funcţiune instalaţie semnalizare optică
tip Austek

cpl

Furnizare, instalalare şi punere în
funcţiune sistem de alimentare de
rezervă pe 24 V cc

cpl

1

Austek cu alimentare 220V/24Vcc.

1

Instalare conform manualelor de instalare producător echipament si proiect.
Caracteristici generale:
Sistemul va asigura alimentarea de rezervă a echipamentelor de navigatie comutarea către
alimentarea de 24 V cc, încărcarea bateriilor şi va avea capacitatea de menţinere a
funcţionării în regimul standard de avarie al întregului sistem integrat de navigatie.
Sistemul de alimentare va include şi panou de afişare a stării acestuia, cu alarmare în caz
de avarii.
Componenţa sistemului va fi următoarea:
 încărcător acumulatori;
 grup de acumulatori calculaţi să asigure funcţionarea în regim de avarie a intregului
sistem de navigatie pentru minim 60 min;
 senzori de temperatură;
 panou de alarme.
Parametrii solicitaţi:
 alimentare 220 V ca
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 putere maximă şi cu acumulatori suplimentari se vor calcula funcţie de configuraţia
sistemului şi consumul final;
 încărcător acumulatori: maxim 10 ore pentru 80% din capacitate;
 ajustare tensiune încărcare;
 alarme alimentare curent continuu - releu deconectare la depăşirea pragului
maxim;acumulatori descărcaţi;
 tensiune mare pe acumulatori – reglabilă;
 alarmă temperatură acumulatori mai mică de 5°C şi mai mare de +55 °C;
 alarme alimentare curent alternativ - releu deconectare la depăşire prag de 250 VCA.;
defectare sursa de alimentare;
 protecţie la scurtcircuit.
Echipamentul trebuie să fie însoţite de următoarele documente:
 accept de Tip MED (Maritime Equipment Directive) eliberat de o organizaţie
recunoscută / societate abilitată;
 instrucţiuni de exploatare în limba română;
 manual de operare;
 manual de instalare.
6.5. Furnizare, instalare, punere în funcţiune subsistemul de comunicaţii
6.5.1 Furnizare, instalalare şi punere în funcţiune instalaţie de radioficare P.A.
Demontare instalaţiei de darea ordinelor
6.5.1.1
cpl
1 Se vor demonta toate echipamentele şi traseele de cabluri şi se vor preda la beneficiar.
veche
Instalare conform manualelor de instalare producător echipament si proiect.
Caracteristici generale:
Instalaţia are destinaţia de amplificare şi transmitere comunicări pe navă.
Instalaţia va permite transmiterea semnalelor prin două sisteme de difuzare:
 difuzare normală, când regulatoarele de volum ale difuzoarelor pot regla nivelul
Furnizare, instalalare şi punere în
volumului semnalelor din acestea;
6.5.1.2
cpl
1
funcţiune instalaţie de radioficare P.A.
 difuzare forţată, când regulatoarele de volum ale difuzoarelor sunt scoase din funcţiune,
semnalul din difuzoare fiind transmis la puterea nominală a difuzorului.
Sistemul de difuzare forţată este prioritar faţă de sistemul de difuzare normală.
Componenţa:
Staţie amplificare - 1 bucată
 Putere minim 120W cu indicatoare pentru - nivel ieşire; protecţie şi semnalizare
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supraîncărcare; control ton şi amplificare.
 montajul se va executa în rack de 19 inch – înălţime rack minim 15 U (1 U – 44,45
milimetri);
 Rackul se va instala în compartimentul radioficare.
 ieşire minim 4 linii pentru radioficare, cu posibilitate de selecţie tip de mesaje transmise
pe fiecare linie (PA, PABX, alarmă, radio CD);
 semnale de intrare: semnale transmise de la posturile de pe navă (intercomunicare
manevră);
PABX; microfon PA – minim 4 – Comanda navei, Camera OGN, Statia radio, Cabină
Comandant; posibilitate preluare semnale panou alarme; preluare semnal alarmare
centrală AVI şi emisie ton alarmare incendiu.
 monitorizare şi semnalizare prin leduri DEFECŢIUNE şi SUPRAÎNCĂRCARE;
 semnalizare DEFECŢIUNE ALIMENTARE;
 posibilitate de transmitere semnal alarmă către un sistem extern – bază şi rezervă;
 capacitate înregistrare mesaj transmis de la PABX;
 capacitate înregistrare mesaj transmis de la microfon PA;
 generator de sunet bitonal înaintea mesajelor PA;
 Prioritate transmitere semnale: 1 - semnal de la posturile de manevră de pe navă; 2 semnal de la microfoane PA; 3 – PABX; 4 - Panou alarmă; 5 - radio CD player.
 Semnalul va putea fi transmis pe minim 4 linii la cabine, coridoare, careuri,
compartimente utilităţi, compartimente motoare, zone exterioare etc.. Va fi posibilă
setarea transmiterii semnalelor pe diferite linii, funcţie de sursa de intrare: microfoane PA,
PABX, panou alarme, centrală AVI, radio CD etc.
 Cutia blocului este prevăzută cu fante de ventilaţie.
Switch staţii amplificare - 1 bucată – instalat în rackul de 19 inch, cu comutare
automată.
Bloc de terminale
 cu rol de interfaţă între amplificator şi echipamentele externe intrări (microfoane PA,
PABX, panou de alarmă, centrala AVI, radio CD)/ieşiri (minim 4 linii de radioficare) –
are posibilitate de reglare a volumului pe fiecare ieşire audio în parte, conectare cu
blocurile funcţionale ale instalaţiei (generatoare de tonuri, semnale alarme);
Generator de alarme – 3 bucăţi
 generator de tonuri de alarmă – alarmă generală, alarmă de abandon, alarmă selectată
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manual etc.;
 conectat cu centrala AVI;
 posibilitate cuplare Panou alarme.
 generare semnal de alarmă configurabil;
Echipamentul va avea două panouri de alarmare (montate în consola de navigaţie şi în
camera OGN) cu butoane de emitere: semnal de alarmă generală; semnal de abandon;
semnal de alarmă selectată manual; buton resetare alarmă; transmisie de urgenţă PA.
Radio CD cu MP3 player – 1 bucata
 cu amplificator;
 conectat la blocul de terminale prin RJ 45 – echivalent.
Panouri microfoane – 2 bucăţi (OGN si comanda)
 nivel de intrare microfon– minim 0,7mV 0dB;
 minim 4 butoane selecţie linie transmisie şi buton selecţie toate liniile.
Livrat şi instalat difuzoare cabine şi spaţii comune – 22 bucăţi, cu doze de legătură şi
posibilitate de reglare a volumului, carcasă minim 125 milimetri diametru, instalate pe
perete sau plafon, minim 6 W, în următoarele locaţii:
 pe puntea superioară: PCF;
 pe puntea principală: timonerie, cabină comandant; statia radio; careu ofiţeri; bucătărie,
compartiment APRN;camera OGN.
 sub puntea principală: cabine ofiteri – 3 buc; careu maiştri puntişti; cabină 4 maistrii
militari; cabină maiştri mecanici; hol cabine; cazarmă centru;cazarmă prova; hol cazarmi.
 rezervă – 3 bucăţi – nu se vor instala.
Alte 4 difuzoare tip pâlnie de minim 15 W, etanşe, minim IP 56 astfel:
 2 bucăţi pe puntea principală ( prova, pupa)
 1 difuzor catarg minim 30 W, etanş, minim IP 67
 1 bucată rezervă.
Difuzoarele tip pâlnie vor fi impermeabile, pentru montaj exterior, vor corespunde din
punct de vedere constructiv acestui tip de instalare.
Echipamentul se va livra în set complet, cu echipamente livrate de producător, cuprinzând
şi celelate elemente care nu au fost specificate în mod expres – butoane de control volum,
cutii de conexiuni etc.. Instalarea se va executa pe vechile locaţii, folosind pe cât posibil
acelaşi cablaj, conform cu documentaţia de la bord. Cablurile vor fi verificate de către
contractant, cele care nu corespund vor fi înlocuite. Obligatoriu va fi înlocuit cablul
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difuzorului din catarg.
Alimentare
 Alimentare 220VAC monofazat ± 15%, 50 Hz ± 5%;
 Alimentarea de rezervă de la acumulatori 24 VCC (minim -10%, +30%).
Echipamentul trebuie să fie însoţit de următoarele documente:
 instrucţiuni de exploatare în limba română;
 manual de operare;
 manual de instalare şi întreţinere.
Echipamentul trebuie să fie conform sau să aibă caracteristici superioare celor prevăzute
în următoarele reguli IMO şi standarde:
 SOLAS Cap. III, B, regula 6.4 şi 6.5;
 IMO MSC.48(66) – International Life-Saving Appliance (LSA) Code;
IMO A. 1021(26) – Codes on alerts and indicators cu modificările şi completările
ulterioare.
Panoul de comandă sonerii timorie va fi integrat in consola de comunicaţii şi va prevedere
Furnizare, instalalare şi punere în
6.5.2
cpl
1 un controler semnale sonerii şi o listă sinoptică cu semnalele acustice prin sonerie folosite
funcţiune panou comandă sonerii
la navă.
6.6. Furnizare, instalare, punere în funcţiune consolă lumini navigaţie
PANOU INSTALATIA ILUMINAT DE NAVIGATIE DE BAZA SI DE REZERVA
(24 V CC) - 1 complet
Caracteristici:
− alimentare de bază şi de rezervă 24 VCC (minim -10%, +30%);
− Felinar de ancoră=1buc;
− Felinar de ancoră marcare=1 buc;
− Felinar de credinţă=1 buc;
Furnizare, instalare, punere în funcţiune
6.6.1
cpl
1
− Felinar semnalizare la întâlnire=1buc;
consolă lumini navigaţie
− Felinar triotifon=1buc;
− Felinar de catarg=1buc;
− Felinar manevră salut, încărcat pericol, navă eşuată=1 buc;
− Felinar navă eşuată=1 buc;
− Felinar manevră şi salut=1 buc;
− Felinar navă de gardă=1 buc;
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Felinar navă comandant=1 buc;
Felinar navă eşuată, întoarcere vin la stânga=1 buc;
Felinar vin la dreapta=1 buc;
Felinar semnalizare=2buc;
Felinar de poziţie Bd=1buc;
Felinar de poziţie Tb=1 buc;
Felinar de pupa=1 buc;
Felinar de siaj inferior=1 buc;
Felinar de siaj superior=1 buc;
Se vor alimenta simultan, din comenzi dedicate, minim 2 grupuri de lămpi:
 navă în marş;
 navă la ancoră;
Compunere:
 panou lumini navigaţie montat în consola de navigaţie;
 modul I/O montat în consola de navigaţie, pe şină DIN;
 cabluri între panou şi modulul I/O
Alimentarea luminilor de navigaţie se va executa prin redresorul bordului si de avarie de
pe baterii.
Panoul de iluminat de navigaţie va cuprinde schema mimică semnalizare iluminat
navigaţie.
Se va semnaliza prin leduri prezenţa tensiune de alimentare de bază şi de rezervă pe
iluminatul de navigaţie (cu schemă mimică a iluminatului de navigaţie).
Comutatoarele vor fi dispuse pe un panou montat pe consola de guvernare, separat
alimentarea de bază şi cea de rezervă. Va conţine o schemă sinoptică a luminilor de
navigaţie cu comutatoare conform regulilor de navigaţie şi modul electronic pentru
monitoarizarea funcţionării. Se vor monta comutatoare pentru comanda austek , 2
proiectoare orientabile cu comanda electrică, comanda triotifonului electric şi comanda
clarificatoarelor comandă.comadă şi monitorizare instalaţie pavoaz electric
 Comutator REDRESOR LN (Lumini Navigaţie) cu două poziţii – 1 buc.
Cuplat/decuplat;
 Led Semnalizare PREZENŢĂ TENSIUNE LN;
 Buton cu revenire VERIFICARE LN;
 Semnalizare DEFECŢIUNE LN;
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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 Buton REGLARE LUMINOZITATE a schemei mimice a iluminatului de navigaţie;
 Comutator Felinar de ancoră;
 Comutator Felinar de ancoră marcare;
 Comutator Felinar de credinţă;
 Comutator Felinar semnalizare la întâlnire;
 Comutator Felinar triotifon;
 Comutator Felinar de catarg ;
 Comutator Felinar manevră salut, încărcat pericol, navă eşuată;
 Comutator Felinar navă eşuată;
 Comutator Felinar manevră şi salut;
 Comutator Felinar navă de gardă;
 Comutator Felinar navă comandant;
 Comutator Felinar navă eşuată, întoarcere vin la stânga;
 Comutator Felinar vin la dreapta;
 Comutator Felinar semnalizare;
 Comutator Felinar de poziţie Bd;
 Comutator Felinar de poziţie Tb;
 Comutator Felinar de pupa;
 Comutator Felinar de siaj inferior;
 Comutator Felinar de siaj superior.
Comutatoarele pot fi înlocuite cu butoane cu revenire inscripţionate corespunzător, cu
semnalizare luminoasă cuplat/decuplat
6.7. Furnizare, instalare, punere în funcţiune consolă avertizare incendiu
Eliminare instalaţie avertizare incendiu
Se demonta de la poziţie centrala de avertizare incediu SESAM, traseele de cabluri şi
6.7.1
cpl
1
SESAM
senzorii. Se vor preda la beneficiar.
Întocmire proiect de instalare, pe baza proiectului iniţial de instalare centrală avertizare
incendiu tip CUAM
Produsul este destinat pentru sesizarea şi semnalizarea optică şi sonoră a începuturilor de
incendiu la bord şi se compune din:
Întocmire proiect de amplasare centrală
6.7.2
Serv. 1
-centrală avertizare incendiu= 1 cpl;
avertizare incendiu
- trasee de cabluri transmitere semnale= 1 cpl;
- senzori de fum= min 30- max. 50;
- senzori de temperatură= min 30 – max. 50
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6.7.3

Montat centrală avertizare incendiu

cpl

1

6.7.4

Punerea în funcţiune şi predare cu
verificare tehnică oficială

oper

1

Achiziţie şi montare produs. Cerinţe de performanţă şi specifice:
- tensiune de alimentare a sursei principale: 220V, 50 Hz;
- tensiune nominală de lucru: 24 Vcc±15%
- sursă de rezervă: baterie de acumulatori 2x12V/45Ah;
- rezistenţă maximă a liniei: RL= 10 Ohm;
- curentul maxim absorbit pe o linie: 200 mA;
- curentul maxim absorbit de centrală cu 40% linii alarmate: 3A;
- numărul de linii supravegheate: min 30- max 50 linii;
- temperatura de lucru:-30 - +60 °C ;
- umiditatea relativă a aerului: 95% la 20°C;
- dimensiuni max: 600x800 mm;
- masă unitate centrală: max. 80 kg;
- contrucţie navalizatăProdusul va fi însoţit de toate accesoriile necesare funcţionării lor, la parametri ceruţi,
chiar dacă beneficiarul a omis solicitarea lor explicită.
Activităţile de punere în funcţiune şi testele de acceptanţă se execută pe baza unui „Plan de
testare şi acceptanţă” elaborat de către furnizor, avizat de către structura desemnată din
cadrul autorităţii contractante şi aprobat de către beneficiar. Planul de testare şi acceptanţă
va fi transmis spre avizare autorităţii contractante cu minim 30 zile înainte de începerea
testelor. „ Planul de testare şi acceptanţă” va conţine, în mod obligatoriu, cel puţin,
următoarele elemente: Denumirea testului/ Cantitatea de produse verificate/ Resursele
umane şi materialele necesare efectuării testelor şi cine le asigură/ Durata de desfăşurare a
probei/ Locul de desfăşurare/ procedurile de testare de acceptanţă/ Criteriile de evaluare a
rezultatelor testării. După finalizarea activităţilor cuprinse în „Planul de testare şi
acceptanţă”, în termen de 5 zile, furnizorul va transmite autorităţii contractante şi
beneficiarului „Planul de testare şi acceptanţă” şi Raportul de testare şi acceptanţă”, avizat,
certificate de conformitate sau documente de omologare internă ale producătorului sau
subfurnizorului acestuia, rapoartele de testare ale produsului, desenul de ansamblu al
produsului(sistemului), inventarului produsului, alte documente de interes pentru
activităţile desfăşurate.
Furnizorul are obligaţia de a marca clar şi vizibil elementele componente ale instalaţiei,
containerele în care este livrată, echipamentele care se vor livra în pachetul de suport
logistic iniţial, astfel încât acestea să poată fi indentificate precis şi cu uşurinţă. Etichetele
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de marcare trebuie să contină minim următoarele informaţii: denumire producător/ tip
produs/ reper de fabricaţie/ putere calorică / presiune maximă apă caldă/ temperatură
maximă apă caldă/ presiune de lucru / dimensiuni de gabarit/ consum specific de
combustibil / serie echipament/ data fabricaţiei.
Garanţia oferită de prestator pentru produs şi serviciu de instalare este de minim 3 ani.
Utilizarea instalaţiei se va face de către personalul special instruit, aparţinând
beneficiarului.Instruirea personalului de operare se va face prin cursuri organizate şi
susţinute de furnizor şi se va efectua în limba română. Instruirea personalului se va face la
nivel operaţional: 3-5 persoane.
După finalizarea instruirii personalului, furnizorul va certifica participanţii la cursurile de
6.7.5
Instruire operatori beneficiar
serv 1
instruire, eliberând în acest sens certificate nominale pentru fiecare cursant.
Instruirea personalului beneficiarului se va finaliza înainte de începerea activităţii de
recepţie a produsului. Toate serviciile (montare, configurare, mentenanţă, instruire
personal de operare şi mentenanţă, reparaţii în perioada de garanţie) vor fi efectuate de
persoane calificate şi / sau atestate profesional de către furnizorul produsului.
6.8. Furnizare, instalare, punere în funcţiune consolă monitorizare cameră armament şi magazii muniţii
Furnizare, instalare, punere în funcţiune
Inst. Antiefracţie – similar camera OGN. Inst. Monitorizare temperaturi. Conform
6.8.1
consolă monitorizare cameră armament
cpl
1 capitolului 3 punctul 49 şi punctual 50.
şi magazii muniţii
6.9. Furnizare, instalare, punere în funcţiune consolă supraveghere video
Consola de supraveghere video va fi formată din:
- monitor led full HD min. 24 inch
- sistem DVR 8 canale HD min 720p cu rezoluţie mare şi capacitate de înregistrare 1000
Gb min cu ieşire hdmi
- camere de supraveghere min. 1,3 megapixeli exterioare cu filtru IR-cut şi infraroşu min la
20 m montate astfel:
Furnizare, instalare, punere în funcţiune
• pupa navei pentru observarea giraţiei pupa a navei;
6.9.1
cpl
1
consolă supraveghere video
• pupa navei pentru supravegherea zonei pupa a navei;
• bordul Bb pentru supravegherea bordului din prova comenzii de navigaţie spre pupa;
• bordul Tb pentru supravegherea bordului din prova comenzii de navigaţie spre pupa;
• prova navei deasupra comenzii de navigaţie pentru supravegherea zonei prova Tb a
navei;
• prova navei deasupra comenzii de navigaţie pentru supravegherea zonei prova Bb a
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navei;
• ruf suprastructură pentru supravegherea punţii superioare de la ruf spre zona pupa;
• ruf suprastructură pentru supravegherea punţii superioare de la ruf spre zona prova
- conexiuni şi trasee de alimentare cu sursă stabilizatoare;
- conexiuni şi trasee de cablu de trasmitere semnal video;
- comanda comutaţie afişare imagine camere pe display şi afişare concomitentă a tuturor
imaginilor furnizate de camerele de supraveghere pe display.
7. FURNIZARE, INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCŢIUNE INSTALAŢIE DE ÎNCĂLZIRE CU APĂ CALDĂ
Întocmire proiect amplasare a caldarinei apă caldă. Produsul va fi utilizat pentru:
Întomire proiect de amplasare caldarină
7.1
- încălzirea compartimentelor navei = aprox.. 800 mc.
Serv.
1
apă caldă Pu= 80 kW
- Încălzirea apei menajere de la bordul navei = aprox. 1 mc/zi.
Achiziţie şi instalare produs.
Cerinţe de performanţă şi specifice:
- Cazan oţel inoxidabil
- Pu nominală = 80 KW;
− volum apă în cazan= 86 litri
− debit nominal caloric = 60.000 Kcal/h
− presiunea maximă de lucru= 1,5 bar
− temperature maximă a apei calde = 95oC
− racord la coş Φ = 200 mm
− tensiunea electrică de alimentare = 220V / 50 Hz
- dimensiuni maximale ale agregatului: L 1400xH1400xl600 mm;
7.2
Montat caldarină apă caldă
cpl
1
- arzător motorină cu o treaptă/ două trepte de funcţionare;
- pompă de alimentare combustibil cu filtru şi regulator de presiune – 1 buc;
- supapă de surplus – 1 buc;
- preîncălzitor motorină – 1 buc;
- degazor cu filtru motorină pentru arzătoare;
- tablou de automatizare
- tablou de supraveghere şi semnalizare avarii;
- protecţii
- supapă de siguranţă standard;
- vas expansiune – 1 buc;
- injector(duză pulverizare) 2 buc;
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7.3

Înlocuit tubulatură oţel inoxidabil 1 “

ml

260

7.4

Înlocuit tubulatură oţel inoxidabil 3/4 “

ml

100

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

Înlocuit tubulatură oţel inoxidabil 1/2 “
Înlocuit robinet alamă/oţel inoxidabil 1/2 “
Înlocuit robinet alamă/oţel inoxidabil 1 “
Înlocuit robinet alamă/oţel inoxidabil 3/4“
Înlocuit cot oţel inoxidabil 900 1/2 “
Înlocuit cot 900 oţel inoxidabil 1 “
Înlocuit cot 900 oţel inoxidabil 3/4 “

ml
buc
buc
buc
buc
buc
buc

50
58
30
10
58
50
10

- pompă de circulaţie cu turaţie variabilă Pn 6/10 (380V/220V) – 2 buc;
- Funcţionarea produsului la putere/ capacitate maximă nu trebuie să pericliteze
siguranţa sau starea de sănătate a operatorului sau a personalului din
apropiere/vecinătate şi nici siguranţa produsului.
- În regim normal de funcţionare produsul trebuie să poată funcţiona
nesupravegheat( în condiţiile de amplasare şi de mediu admise de producător).
Caracteristici tehnice:
- energie termică produsă: 75 – 95 kW;
- consum combustibil – 4-10 kg/h;
- temperatura de lucru – 0-40 °C;
- putere calorică combustibil – 10200 Kcal/kg/11,8KWh/kg;
- debit pompă combustibil – 8-15 bar;
- presiune pulverizare combustibil - 8-15 bar;
- design ventilator centrifugal: cu pale curbate spre interior;
- parametri electrici – monofazat, 380V/230V, 50 Hz, 180W;
- nivel etanşeitate – IP 40.
Produsul trebuie să fie de toate accesoriile necesare funcţionării lor, la parametrii
ceruţi, chiar dacă beneficiarul a omis solicitarea lor explicită. Oferta va fi
completată de către ofertant cu toate aceste accesorii, notate opţional, cu
explicarea rolului lor funcţional, precum şi cu atenţionarea repercursiunilor
neachiziţionării acestora.
Vor fi amplasate conform schemei de aplasare de la navă.
Materialele vor fi achiziţionate de prestator. Tubulatura nouă va fi modelată după
sablon conform vechii tubulaturi. Prestatorul va asigura fitingurile şi materialele
necesare etanşării instalaţiei. Tubulatură 2 1/2 ”=30 m.l.; tubulatură 2”=40 m.l.;
tubulatură 3/4” = 60 m.l., tubulatură 1/2”= 70 m.l.
Se demontează de la poziţie, se înlocuiesc, se montează la poziţie. Se execută presa
hidraulică; Probe de funcţionare în instalaţie.
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7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26

Înlocuit teu oţel inoxidabil 1/2 “
Înlocuit teu oţel inoxidabil 1 “
Înlocuit teu oţel inoxidabil 3/4 “
Înlocuit Olandez oţel inoxidabil 1/2 “
Înlocuit Olandez oţel inoxidabil 1 “
Înlocuit Olandez oţel inoxidabil 3/4 “
Înlocuit mufă oţel inoxidabil 1/2 “
Înlocuit mufă oţel inoxidabil φ 1 “
Înlocuit mufă oţel inoxidabil φ 3/4 “
Înlocuit niplu oţel inoxidabil φ 1/2 “
Înlocuit niplu oţel inoxidabil φ 1 “
Înlocuit niplu oţel inoxidabil φ 3/4 “
Înlocuit trecere perete etanş φ 1 “
Înlocuit trecere perete etanş φ 3/4 “
Înlocuit trecere perete etanş φ 1/2 “

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

29
25
10
58
30
5
20
30
10
20
30
10
30
20
20

7.27

Înlocuit calorifer oţel inoxidabil

buc

23

Caloriferele vor fi asigurate de către prestator inclusiv fitingurile, robineţii de
inchidere/deschidere şi supapele de aerisire astfel încât să asigure confortul termic de
22°C. Volumul compartimentelor care vor fi deservite de instalaţia de încălzire cu apă
este următorulul:
- cabină 4 ofiţeri – aprox. 22,5 m3;
- cabină maiştri mecanici – aprox. 33,75 m3;
- cabină SL I-IV – aprox. 15,6 m3;
- cabină ofiţer secund – aprox. 15,6 m3;
- cabină SL II-III – aprox. 15,6 m3;
- careu maiştri militari – aprox. 45 m3;
- cazarmă pupa – aprox. 90 m3;
- cazarmă prova – aprox. 100 m3;
- duşuri militari – aprox. 25 m3;
- WC militari=2 buc – aprox. 4 m3 fiecare;
- WC cadre= 2 buc – aprox. 6 m3 fiecare;
- Bucătărie- aprox. 40 m3;
- Careu ofiţeri – aprox. 15 m3;
- Cabină comandant – aprox. 20 m3;
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7.28

Livrare suport logistic iniţial

serv

1

- Statia radio – aprox. 30 m3;
- Pic pupa – aprox. 30 m3;
- Camera OGN – aprox. 15 m3;
Furnizorul va livra instalaţia însoţită de un suport logistic iniţial care trebuie să
cuprindă cel puţin următoarele:
- injector(duze pulverizatoare) – 2 buc;
- supapă de siguranţă standard – 1 buc;
- pompă de circulaţie cu turaţie variabilă Pn 6/10 (380 V/220 V) – 1 buc;
- alte PSA care se vor stabili ulterior de către furnizorul de tehnică şi specialiştii
navei;
- consumabile, piese de schimb şi accesorii pentru o durată de exploatare de 3 ani,
în condiţiile unei exploatări operaţionale de maxim 365 zile pe an;
- Toate piesele produsului şi subansamblurile sale să poată fi înlocuite, în
procesele de reparaţii sau revizie, cu piese şi subansambluri de schimb originale, cu
acelaşi cod de identificare, fără a produce degradări ale performanţelor.
- Furnizorul va livra beneficiarului documentaţia tehnică actualizată de cunoaştere
a echipamentului, în limba română şi engleză, care va fi compusă cel puţin din:
- Documentaţia de exploatare;
- Descrierea produsului;
- Proceduri de instalare, punere în funcţiune şi exploatare;
- Proceduri de mentenanţă;
- Lista de inventar a echipamentelor, sculelor, dispozitivelor şi pieselor
de schimb din componenţă pachetului de suport logistic iniţial;
- Documentaţia de urmărire în exploatare a pieselor de schimb din
componenţa pachetului de suport logistic iniţial;
- Catalog ilustrat de piese de schimb.
- Furnizorul va livra beneficiarului un inventar complet, în limba română, cu
preţul pe fiecare element component exprimat în lei.
Activităţile de punere în funcţiune şi testele de acceptanţă se execută pe baza unui
„Plan de testare şi acceptanţă” elaborat de către furnizor, avizat de către structura
desemnată din cadrul autorităţii contractante şi aprobat de către beneficiar. Planul de
testare şi acceptanţă va fi transmis spre avizare autorităţii contractante cu minim 30
zile înainte de începerea testelor. „ Planul de testare şi acceptanţă” va conţine, în mod
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obligatoriu, cel puţin, următoarele elemente: Denumirea testului/ Cantitatea de
produse verificate/ Resursele umane şi materialele necesare efectuării testelor şi cine
le asigură/ Durata de desfăşurare a probei/ Locul de desfăşurare/ procedurile de
testare de acceptanţă/ Criteriile de evaluare a rezultatelor testării. După finalizarea
activităţilor cuprinse în „Planul de testare şi acceptanţă”, în termen de 5 zile,
furnizorul va transmite autorităţii contractante şi beneficiarului „Planul de testare şi
acceptanţă” şi Raportul de testare şi acceptanţă”, avizat, certificate de conformitate
sau documente de omologare internă ale producătorului sau subfurnizorului acestuia,
rapoartele de testare ale produsului, desenul de ansamblu al produsului(sistemului),
inventarului produsului, alte documente de interes pentru activităţile desfăşurate.
Furnizorul are obligaţia de a marca clar şi vizibil elementele componente ale
instalaţiei, containerele în care este livrată, echipamentele care se vor livra în pachetul
de suport logistic iniţial, astfel încât acestea să poată fi indentificate precis şi cu
uşurinţă. Etichetele de marcare trebuie să contină minim următoarele informaţii:
denumire producător/ tip produs/ reper de fabricaţie/ putere calorică / presiune
maximă apă caldă/ temperatură maximă apă caldă/ presiune de lucru / dimensiuni de
gabarit/ consum specific de combustibil / serie echipament/ data fabricaţiei.
Garanţia oferită de prestator pentru produs şi serviciu de instalare este de minim 3
ani. Utilizarea instalaţiei se va face de către personalul special instruit, aparţinând
beneficiarului. Instruirea personalului de operare se va face prin cursuri organizate şi
susţinute de furnizor şi se va efectua în limba română. Instruirea personalului se va
face la nivel operaţional: 3-5 persoane.
După finalizarea instruirii personalului, furnizorul va certifica participanţii la
cursurile de instruire, eliberând în acest sens certificate nominale pentru fiecare
cursant. Instruirea personalului beneficiarului se va finaliza înainte de începerea
activităţii de recepţie a produsului. Toate serviciile (montare, configurare,
mentenanţă, instruire personal de operare şi mentenanţă, reparaţii în perioada de
garanţie) vor fi efectuate de persoane calificate şi / sau atestate profesional de către
furnizorul produsului.
8. FURNIZARE, INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE INSTALAŢIE FRIGORIFICĂ NAVALĂ
Se demontează ce 2 grupuri compresore frigorifice vechi (electrocompresor,
Demontatare şi scoatere de la bord
8.1
cpl
1
condensoare, electropompe răcire, tablourile electrice de comandă şi tubulaturile
instalaţie frigorifică
aferente instalaţiei). Executat alte demontări tehnologice necesare înlocuirii
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instalaţiei frigorifice.Scoatere de la bord grupuri compresor frigorific şi predare
beneficiarului în starea de integritate constatata prin act de constatare la începerea
lucrărilor. Scoatere de la bord izolaţii vechi camere frig, usi, deşeuri rezultate din
operaţiunile de defrişare camere frigorifice.
Întocmire plan de amenajare a instalaţiei frigorifice, inclusiv amenajare camere
frigorifice. Planurile, schiţele vor fi prezentate spre avizare beneficiarului şi
transmise după aceea către autoritatea de proiectare a Forţelor Navale.
Schema compartiment frigorific:
Compresoare frigorifice

Carne congelată

Hol

8.2

Întocmire plan de amenajare instalaţie
frigorifică şi camere frigorifice

Peşte congelat

Legume - fructe

Serv.

Tablou
alimentare

1

Detalii camere frigorifice:
Nr.
crt.
1
2
3

Denumire
compartiment

Produse

Compartiment
legume - fructe
Compartiment Carne
congelată
Compartiment Peşte
congelat

Legume
Fructe
Carne
congelata
Peşte
congelat
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Volum
compartiment
[m3]

Temperatura
[0C]

2.16

4÷8 ºC

4.5

-15 ÷ -10 ºC

1.74

-20 ÷ -10 ºC

8.3

8.4

Furnizare instalaţie frigorifică navală

Montare instalaţie frigorifică navală

cpl

cpl

1

1

Furnizare de către prestator a următoarelor instalaţii:
- Grup electrocompresor / condensor cu răcire apa (tip 4EES-4Y RC VA Bitzer
sau similar), alimentare electrică 3x380V, 50 Hz = 2 cpl
- Manovacumetre si presostate de protecţie pentru fiecare grup;
- Vaporizator tip GUNTER şi LUVATA (sau echivalente) CTE36M6ED,
MTE24L7ED, GACC040 1h/17, EVS180, dotate cu ventilatoare şi rezistenţe
electrice degivrare = 5 cpl
- Electropompă centrifugală tip Grunfos (echivalet) model CRT 4-5, 6 mc/h,
30mCA şi postamente aferente = 2 cpl.
- Tablou automatizare grupuri electrocompresor / condensor = 1 cpl
- Tablou automatizare şi forţă vaporizatoare si control şi citire temperatură camere
= 3 buc
- Tablou pentru iluminat cambuza = 1 buc.
- Materiale montaj instalaţia electrică iluminat şi instalaţia de forţă şi automatizare
compresoare (cablaj, suporţi suspendare pat cablu, presetupe, corpuri de iluminat,
comutatoare,etc.).
- Materiale montaj instalaţia frigorifică (teavă Cu, coturi, armături, fitinguri,
izolaţii termice, freon , ulei, electroventile, separatoare de ulei OS-18, filtre
moleculare, vizoare lichid, etc.)
- Materiale montaj instalaţia răcire apa de mare (tubulatură, valvule de izolare,
coturi, teuri, reducţii, holendere, armături, fitinguri etc.)
- Panouri termoizolante tip ISOFRIGO grosime 150mm, 3 uşi frigorifice
1800x900mm, profile pentru plinte, colţare interioare si exterioare, gresie
pardoseală, etc.).
- Rafturi inox camere frigorifice.
După demontarea completă a instalaţiei frigorifice , a plafoanelor şi
peretilor se inspectează şi se execută înlocuirile de tablă necesare (în cadrul
operatiunilor de înlocuire tablă). Se pregătesc suprafetele pentru acoperiri de
protectie, conform specificatiei furnizorului de pitură şi se aplică acoperirile de
protectie specifice. Montarea grupurilor electrocompresor / condensator, tablourilor
electrice de comandă, electropompelor de răcire cu apă şi tubulaturilor aferente
prin adaptarea la instalaţia de alimentare cu apă şi energie electrică. Montat trasee
agent frigorific.
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8.5
8. 6
8.7
8.8
8.9

8.10

Montare instalaţie electrică de iluminat

cpl

Montare usi camere frigorifice

buc

Montare izolatie pereti, plafon si
pardoseala compartimente frigorifice

mp

Montare pardoseală camere frigorifice
Confectionat rafturi depozitare alimente (3
compartimente)

mp

Livrare suport logistic initial

serv

cpl

Înlocuit tablou iluminare camere frigorifice = 1 cpl, cablu 3 x 1.5 = 50 ml, lampă de
iluminare = 5 buc
3
Înlocuit usi camere frigorifice si usi frigorifice congelare: 1800 x 900mm = 3 buc
Refacere izolatie pereti si plafoane camere frigorifice din panouri ISOPAN
100 RALSMA/SMA – 200 mp. Pentru introducerea panourilor prestatorul va realiza
decupaj tehnologic al bordajului si refacerea acestuia după finalizarea lucrării.
13
Asigurat si aplicat sapă si gresie.
1

5

Confectionat schelet inox OLC 40x40mm; confectionat blat inox

1

Furnizorul va livra echipamentul însoţit de un suport logistic iniţial oferit de
către producător iar dacă este cazul (nu sunt cuprinse în setul de piese de schimb
livrat de producător odată cu echipamentul nou) , suplimentar se vor adăuga la
suportul logistic initial si următoarele piese de schimb:
- electroventile - 2 buc
- filtre moleculare - minim 2 buc
- presostat de protecţie grup compresor – 1 buc
- butelie freon , echivalentul unei încărcări complete a instalaţiei
- ulei frigorific, echivalentul unui schimb
- consumabile, piese de schimb şi accesorii pentru o durată de exploatare de 3
ani, în condiţiile unei exploatări operaţionale de maxim 365 zile/an;
Toate piesele produsului şi subansamblurile sale trebuie să poată fi înlocuite, în
procesele de reparaţii sau revizie, cu piese şi subansambluri de schimb originale, cu
acelaşi cod de identificare, fără a produce degradări ale performanţelor.
Furnizorul va livra echipamentele pentru testarea, diagnosticarea, transportul,
demontarea/montarea, repararea echipamentului recomandate de către producător în
procedurile de mentenanţă.
Furnizorul va livra beneficiarului documentaţia tehnică actualizată de
cunoaştere a echipamentului, în limba română şi engleză, care va fi compusă cel
puţin din:
− documentaţia de exploatare;
− descrierea produsului;
− proceduri de instalare, punere în funcţiune şi exploatare;
− proceduri de mentenanţă;
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− lista de inventar a echipamentelor, sculelor, dispozitivelor şi pieselor de
schimb din componenţa pachetului de suport logistic iniţial;
− documentaţia de urmărire în exploatare a pieselor de schimb din
componenţa pachetului de suport logistic iniţial;
− catalog ilustrat de piese de schimb.
Furnizorul va livra beneficiarului un inventar de complet, în limba română, cu
preţul pe fiecare element component exprimat în lei.
Activităţile de punere în funcţiune şi testele de acceptanţă se execută pe baza
unui „Plan de testare şi acceptanţă la cheu si pe mare” elaborat de către furnizor,
avizat de către structura desemnată din cadrul autorităţii contractante şi aprobat de
beneficiar.
Planul de testare şi acceptanţă la cheu va fi transmis spre avizare autorităţii
contractante cu minim 30 de zile înainte de începerea testelor. „Planul de testare şi
acceptanţă la cheu si pe mare” va conţine, în mod obligatoriu, cel puţin, următoarele
elemente: Denumirea testului / Cerinţe (limite de acceptare) impuse de specificaţia
tehnică / Metoda de verificare / Cantitatea de produse verificate / Resurse umane şi
materiale necesare efectuării testelor şi cine le asigură / Durata de desfăşurare a
probei / Locul de desfăşurare / Procedurile de testare de acceptanţă / Criteriile de
evaluare a rezultatelor testării.
După finalizarea activităţilor cuprinse în „Planul de testare şi acceptanţă la
cheu”, în termen de 5 zile, furnizorul va transmite autorităţii contractante, pentru
avizare, „Raportul de testare şi acceptanţă la cheu”, care va include cel puţin modul
de îndeplinire a cerinţelor din prezenta specificaţie tehnică şi concluziile rezultate în
urma desfăşurării activităţilor.
Furnizorul va pune la dispoziţia autorităţii contractante şi beneficiarului „Planul
de testare şi acceptanţă la cheu” şi „Raportul de testare şi acceptanţă la cheu”,
avizat, certificate de conformitate sau documente de omologare internă ale
producătorului sau subfurnizorilor acestuia, rapoarte de testare ale produsului,
desenul de ansamblu al produsului (sistemului), inventarul produsului, alte
documente de interes pentru activităţile desfăşurate.
Furnizorul are obligaţia de a marca clar şi vizibil elementele componente ale
instalaţiei, containerele în care este livrată, echipamentele care se vor livra în
pachetul de suport logistic iniţial, astfel încât acestea să poată fi identificate precis
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şi cu uşurinţă. Etichetele de marcare trebuie să fie rezistente la acţiunea
intemperiilor şi să nu permită deteriorarea accidentală pe parcursul manipulării,
transportului, depozitării şi exploatării.
Etichetele de marcare trebuie să conţină minim următoarele informaţii: denumire
producător / tip produs/reper de fabricaţie / putere calorică / presiune maximă apă
caldă / temperatură maximă apă caldă / presiune de lucru / dimensiuni de gabarit /
consum specific de combustibil / serie echipament / data fabricaţiei.
Garanţia oferită de prestator pentru produs şi serviciu de instalare este de minim
2 ani.
Utilizarea instalaţiei se va face de către personal special instruit, aparţinând
beneficiarului. Instruirea personalului de operare se va face prin cursuri organizate
şi susţinute de furnizor şi se va efectua în limba română. Instruirea personalului se
va face la nivel operaţional: 3-5 persoane.
După finalizarea instruirii personalului, furnizorul va certifica participanţii la
cursurile de instruire, eliberând în aceste sens certificate nominale pentru fiecare
cursant.
Instruirea personalului beneficiarului se va finaliza înainte de începerea
activităţii de recepţie a produsului. Toate serviciile (montare, configurare,
mentenanţă, instruire personal de operare şi mentenanţă, reparaţii în perioada de
garanţie) vor fi efectuate de persoane calificate şi/sau atestate profesional de către
furnizorul produsului.
9. FURNIZARE, INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE INSTALAŢIE DE CLIMATIZARE
Instalalaţia de climatizare a navei va fi formată din unităţi de aer condiţionat
inverter astfel:
Tablou de alimentare:
- Tablou de alimentare aere condiţionate prevăzut cu siguranţe automate cu
protecţie la suprasarcină şi releu termic pentru fiecare aparat în parte;
Furnizare, instalare și punere în funcţiune
9.1
cpl
1
- Comutatoare 2 poziţii pentru fiecare aparat în parte;
instalaţie de climatizare
- Lampă de semnalizare prezenţă tensiune;
- Comutator alimentare generală instalaţie de climatizare
- Tablou din tablă zincată min. 40x40 cm;
- Conexiuni şi riglete
Trasee de cabluri:
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- Cablu alimentare tablou inst. Climatizare din TPD la tablou 3x3 50 m.l;
- presetupe treceri pereţi etanţi;
- cablu cupru 3x2,5 alimentare unităţi externe aprox. 300 m.l;
Aparate de aer condiţionat:
- aparate de aer condiţionat tip inverter alimentare 220 V, clasa energetică min. A+
conform legislaţiei în vigoare.
- unităţile exterioare vor fi montate în locurile indicate de beneficiar pe postamenţi
prevăzuţi cu armortizoare din cauciuc pentru tălpile de prindere şi vor fi prevăzute
cu o carcasă din tablă pentru protecţia acestora vopsită gri.
- unităţile exterioare vor fi montate la inălţime la o diferenţă de aprox 2-3 m făţă de
unitate interioară.
- prestatorul va asigura traseele de conducte agent răcire necesare pentru punerea în
funcţiune a aparatelor de aer condiţionat,indiferent de lungimea traseelor;â
- prestatorul va monta traseele de conducte astfel încât acestea să urmeze calea cea
mai directă către aparate şi pe cât posibil să fie mascate de către izolaţia
compartimentelor.
- trecerile prin compartimente şi pereţii etanşi vor fi prevăzute cu presetupe de
etanşare;
- după montare la poziţie a aparatelor de aer condiţionat, prestatorul va pune la
dispoziţie personal calificat şi materialele necesare umplerii instalaţiilor cu agent
frigorific acceptat de firma producătoare a echipamentelor.
Numărul, capacitatea şi destinaţia aparatelor de aer condiţionat este următoarea:
- 1 buc. Comanda de navigaţie cu o capacitate de min. 20000 BTU;
- 1 buc. Hol cabină comandant şi staţia radio de min. 12000 BTU;
- 1 buc. Hol careu maiştri militari de min. 12000 BTU;
- 1 buc. Hol cabină 4 ofiţeri de min. 12000 BTU;
- 1 buc. Cazarmă centru de min. 18000 BTU;
- 1 buc. Cazarmă prova de min. 18000 BTU.
Prestatorul poate achiziţiona şi monta aparate de aer condiţionat de capacitate mult
mai are prevăzute cu 2 splitere astfel încât să asigure confortul necesar.
10. FURNIZARE, INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE INSTALAŢIE LARINGOFOANE
Demontat de la poziţie instalaţia de
Se vor demonta toate echipamentele şi traseele de cabluri şi se vor preda la
10.1
cpl
1
laringofoane veche
bebeficiar.
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10.2

Inlocuit posturi abonat

buc

20

10.3

Înlocuit căsti cu laringofon

buc

20

Se va demonta instalaţia de la poziţie(posturi abonat, amplificatoare, trasee de
cabluri.). Se vor înlocui posturile cu staţii radio portabile VHF/UHF cu încărcator
şi baterie de rezervă cu următoarele caracteristici minimale:
- banda de emisie: VHF/UHF
- frecvenţe: min. 136-174 MHz, 400-520MHz, 68-108Mhz
- putere de emisie: min. 5W
- temperatura de funcţionare: min. -20 ͦ C+50 ͦ C
- impedanţă antenă: min. 50Ω
- acumulator min. 2800mAh
- waterproof IP67 min.
Staţiile vor fi compatibile cu căştile cu larigofon. Staţii vor fi asigurate de către
prestator.
Se vor asigura de către prestator.
Acestea vor avea umătoarele specificaţii tehnice minimale:
− Laringofon:
− Sensibilitate min: -38+/- 2dB
− Impedeanţa min. 2,2 Ω @1kHz
− Frecvenţa omnidirecţională min. 100Hz-16000Hz
− Tensiune de alimentare maximă 10V
− Tensiunea de alimentare normală 3V
− Consum curent max. 0,5mA
− Raţie S/N min. -58dB@1kHz
Laringofonul va fi reglabil pe dimensiune pentru o circumferinţă a gâtului între 33
cm şi 43 cm minim.
Casca:
Casca va fi incorporabilă în interiorul laringofonului iar sunetul va fi transmis către
ureche prin intermediul unui tub acustic extensibil. Casca va fi prevăzută cu suporţi
care să permită ataşare festa a căştii în interiorul canalului auditiv.Caracteristicime
minimale ale căşti vor fi:
− Impedanţa difuzorului min. 32Ω+/-15%
− Sensibilitatea 120+/- 3dB @ 1kHz
− Frecvenţa rezonanţei 400Hz+/-20%
− Putere de intrare nominală 200mW
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− Putere intrare maximă 500 mW
Sisteme PTT(Push to Talk-”Apasă pentru a vorbi”) va fi de dimensiuni mari care să
permită accesul rapid şi un timp de răspuns îmbunătăţit al utilizatorului.
Conexiuni la staţiile abonat.
Cheson metalic va fi prevăzut cu compartimente pentru staţii şi căşti , cu număr
10.4
Confecţionat cheson păstrare timonerie
buc
1
criteriu. Chesonul va fi prevăzut cu un sistem de închidere cu cheie şi va fi cuplat la
instalaţia antiefracţie a navei.
11. FURNIZARE, INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE BARCA DE SALVARE
Caracteristici barca de salvare: -lungime-4,5m;-latime- 1,62m;-inaltime-0,615 m;nr. persoane-6;-greutate -205 kg;
- Motor:
- tip outboard, în patru timpi;
- putere motor – gama 15 – 25 CP;
- comandă locală;
- pornire şi rabatare motor – manuală/ electric;
Înlocuit barca de salvare cu motor outboard
11.1
cpl
1
- masa – gama 40 – 65 kg;
15 CP
- sistem de prindere pe oglindă – şurub cu fluture;
- rezervor combustibil – 2 buc. tip burduf cu capacitatea de min. 20 l;
- husă protecţie;
- să reziste la şocuri mecanice şi variaţii de temperatură, reziduuri şi
hidrocarburi;
- culoare – negru.
11.2
Confecţionat cavaleti barca 2+1
buc
2
Conform noi bărci.
Husă din pânză cauciucată de culoare gri cu rezistenţă mare la acţiunile vremii şi
11.3
Confecţionat husă protecţie barcă
buc
2
soarelui cu dimensiunile date de barcă.
12. FURNIZARE, INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE SALUPA DE SALVARE
Motor:
- tip outboard, în patru timpi;
- putere motor – gama 35 – 45 CP;
12.1
Inlocuit motor salupa
cpl
1
- comandă locală;
- pornire şi rabatare motor – manuală/ electric;
- masa – gama 65 –80 kg;
- sistem de prindere pe oglindă – şurub cu fluture;
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12.2

Confecţionat cavaleti salupa

- rezervor combustibil – 2 buc. tip burduf cu capacitatea de min. 20 l;
- husă protecţie;
- să reziste la şocuri mecanice şi variaţii de temperatură, reziduuri şi
hidrocarburi;
- culoare – negru.
buc

2

Caracteristici barca de salvare: -lungime-4,5 m;-latime- 1,62 m;-inaltime-0,615 m;nr. persoane-6;-greutate -205 kg;
Husă din pânză cauciucată de culoare gri cu rezistenţă mare la acţiunile vremii şi
12.4
Confecţionat husă protecţie barcă
buc
2
soarelui cu dimensiunile date de barcă.
13. FURNIZARE, INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCŢIUNE SISTEME CBRN
Eliminat
instalaţie
gazoanalizator
Demontat de la poziţie, demontat trasee de cabluri şi echipamente. Predat la
13.1
ASTRAN şi instalaţie analizator automat
cpl
1
beneficiar.
radiaţii KDU
Sistem tip RAID S/ similar – detector de gaze (şi urme de gaze) pentru detecţia
agenţilor chimici de război(CWA) şi chimicalele toxice industriale (TIC).
Caracteristici principale:
- rejectarea interfeţelor;
- sursa radioactivă(Ni-63) cu activitate considerabil scăzută <100Mbq;
- interfaţă Ethernet şi RS422;
- design robust şi rezistent;
Furnizare, instalare şi punere în funcţiune
- mentenanţă redusă;
13.2
sistem integrată de detecţie, analiză şi
cpl
1
- încălzirea gazului la intrare pentru performanţe sporite;
avertizare substanţe toxice de luptă
- conexiuni rapide pentru tuburile de probă;
- operare posibilă prin software-ul NC Monitoring.
Aplicaţii tipice:
- detecţia agenţilor CWA la bordul navei pe timpul deplasării acesteia;
- monitorizare de lungă durată a aerului pentru agenţi periculoşi;
- integrare uşoară în aplicaţiile de monitorizare navale şi militare.
Echipamentul va fi livrat cu toate accesoriile, software-ul şi echipamentele auxiliare
incluse.
Furnizare, instalare şi punere în funcţiune
Sistem de detectare a radiaţiilor folosit pentru măsurarea ratei dozei ambientale de
13.3
cpl
1
sistem integrat de detecţie, analiză şi
radiaţii gamma şi raze X,măsurarea dozei ambientale de radiaţii gamma şi X
12.3

Inlocuit salupa

cpl

1
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avertizare radiaţii nucleare

căutarea surselor de radiaţii alfa şi beta pe suprafeţe şi măsurarea radiaţiei
respective, căutarea surselor de radiaţie de neutroni şi măsurarea termică şi a
densităţii de flux de neutroni rapizi.
Sistemul trebuie să aibă minim următoarele caracteristici:
- selecţia automată a intervalelor şi domeniilor de măsură;
- indentificarea sondelor conectate;
- modul GPS integrat;
- data logger pentru până la 3000 rezultate de măsurare corelate cu datele GPS;
- rigidizat conform stantardelor militare;
- uşor de operat.
Sistemul trebuie să conţină minim:
- unitate de bază;
- sonde Alpa-, beta-, gama-, neutroni;
- conexiuni;
- sursă de alimentare stabilizată.
14. FURNIZARE, INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCŢIUNE STAŢIE METEO
Statie meteo compusă minim din:
- consolă cu bloc de alimentare;
- sursă stabilizatoare de tensiune:
- unitate cu senzori de precipitaţii, senzori temperatură şi umiditate, viteza şi
direcţia vântului;
- emitător;
- senzor radiaţii solare;
- senzori radiaţii UV;
Furnizare, instalare, punere în funcţiune
14.1
cpl
1
- senzori temperatură apă;
staţie meteo
- index temperatură/umiditate/vânt.
- cadru pentru montarea senzorilor.
Staţia meteo trebuie să aibă următoarele caracteristici minimale:
- afişare ora 24 h;
- data;
- răsărit şi apus soare;
- variabile meteo reglabile;
- tendinţa presiunii atmosferice;
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- rata precipitaţii pe zi/lună/an;
- 5 simboluri meteo;
- valori max./min. pentru zi/lună/an;
- 70 alarme programabile;
- 4 alarme speciale;
- pe display să poată fi afişate min. 60 grafice fără PC;
- afişări in colaborare cu programul Weather Link: rata de creştere zile şi energie
solară
Specificaţii tehnice minimale ale staţiei meteo:
- roza vânturilor – 22,5 °, 16 direcţii busolă;
- rată precipitaţii – 0 la 1999,9 mm;
- dimensiune staţie de bază : min. 240x230x340 – max. 400x400x400
- dimensiune senzor : max. 350x350x350;
- număr de senzori min: 5;
- indice de temperatură exterioară - min. -40°C +57°C
-umiditate exterioară - 0 la 100%;
- temperatura exterioară – min. -40 la +65 °C;
- umiditatea interioară – 10 la 90%;
- temperatura interioară – min. 0 la +60°C;
- viteza vânt – min. 1 la 67 m/s, 3 la 241 km/h;
- radiaţia solară – 0 la 1800W/m2;
- direcţie vânt – 0 la 360°.
Garanţie minim 2 ani de la data instalării şi punerii în funcţiune.

2. CAPITOLUL 2 - AMENAJĂRI
2.1. COMPARTIMENT BUCĂTĂRIE
1. REAMENAJAT ŞI CONFIGURARE BUCĂTĂRIE
1.1
1.2
1.3
1.4

Eliberare compartiment bucătărie
Confecţionat şi montat suporţi pentru
echipamente
Reconfigurare structură de rezistenţă
Configurare şi execuţie trasee de cabluri
electrice alimentare agregate

cpl.

1

Demontat din compartimente şi scos de la bord echipamente, izolaţii vechi pereţi şi
plafoane, în scopul reamenajării.

cpl.

1

Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor, mobilier.

cpl.

1

cpl.

1

Întărit osatură compartiment, conform proiectelor de instare echipamente noi.
Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor, mobilier realizat de
catre prestator. Proiectele vor fi avizate de către autoritatea de proiectare a Forţelor

88 din 146

1.5

Refăcut instalaţie electric iluminat, montat
prize electrice, întrerupătoare, corpuri de
iluminat

cpl.

1

1.6

Executat izolaţie, finisaje pereţi şi plafoane

mp.

130

1.7

Executat montaj şi finisaje pardoseli

mp.

25

1.8

Montat maşina electrică de gătit cu 4 plite şi
cuptor

cpl.

2

1.9

Montat bloc friteuză electrică

cpl.

1

Navale.
Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 3 buc. corpuri iluminat 2x18 W/230V, 4 buc.
întrerupătoare duble PT 230V, 6 buc. prize PT 230V.
Copertare cu panouri sandwich faţă inox pentru căptuşirea pereţilor şi plafoanelor
compartimentului.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat gresie (sau acoperire epoxy similar).
Cimentarea suprafeţelor / turnare şapă se va executa după saturările metalice
necesare fixării mobilierului şi echipamentelor noi.
Asigurat, montat, amarat fixare în punte/perete , cuplat la instalaţia electrică a navei.
Caracteristici: design ergonomic, cu suport, bloc 4 plite electrice formă pătrată, din
oţel carbon turnat şi 1 cuptor electric, construcţie inox. Consum plită maxim 5kw
+/- 10% , buton de control temperatură pe fiecare plită, suprafaţă plită minim
220x220 mm sau max 300x300 mm. Cuptor izolat cu reglare temperatură minim
intervalul 100° - 300°, termostat şi buton cuplare rezistenţe inferioare şi superioare
separat sau împreună, dimensiuni aproximativ 80x70x90 (lungimexlăţimexînălţime)
- gama 700, putere instalata cuptor maxim 6-7 kw alimentare 380V/50 Hz;
Putere totala maşină electrică de gătit 15-17 KW.
Blocul de plite electrice, bloc friteuză electrică, vor fi montate în bloc comun,
conform unui proiect de amplasare si instalare întocmit de către prestator, deasupra
acestui bloc fiind montată o hota suspendata de tavan sau fixate pe perete.
Echipamentele vor fi prevăzute cu picioare de prindere cu şuruburi/piuliţe de inox în
suporţii fixaţi în puntea navei.
Între peretii compartimentului şi blocurile care se vor poziţiona lipite de aceştia se
va executa etanşarea spaţiului dintre blocuri şi perete.
Asigurat, montat, amarat fixare în punte/perete, cuplat la electrică a navei.
Caracteristici: design ergonomic, cu suport, bloc friteuză electrică cu coş de inox,
buton de reglare a temperaturii cu termostat, construcţie inox, tubulatură de drenare,
capacitate cuvă 17-20 litri, corpul inferior va avea uşă de acces. Dimensiuni
aproximativ 400x700x900mm (LxlxH), gama 700, putere instalata 15-17,5 KW
alimentare 380V/50 Hz.
Echipamentele vor fi prevăzute cu picioare de prindere cu şuruburi/piuliţe de inox în
suporţii fixaţi în puntea navei.
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1.10

1.11

1.12

1.13

Montat spalator cu suport neutru deschis

Montat dulap longitudinal de depozitare

Montat maşină tocat carne

Montat robot de bucatarie multifunctional

buc.

1

buc.

2

cpl.

1

cpl.

1

Între peretii compartimentului şi blocurile care se vor poziţiona lipite de aceştia se
va executa etanşarea spaţiului dintre blocuri şi perete.
Asigurat, montat, amarat fixare în punte/perete, cuplat la instalaţiile navei (electrică
şi apă sanitară)
Caracteristici: două cuve fono-absorbante, imbinari sudate, picioare rectangulare
40x40mm reglabile pe înălţime, protecţie la perete 100 mm si ranforsare pe margini,
montaj în bucătărie, construcţie inox, baterie monocomandă cu pipă lungă şi cu duş
pentru prespălare, dimensiuni aproximative 1400x700x850mm (LxlxH). Suportul
din inox, va avea mască de 100-200 mm de jur împrejur, nu va avea rafturi sau alte
sertare.
Echipamentul vafi prevăzut cu picioare de prindere cu şuruburi/piuliţe de inox în
suporţii fixaţi în puntea navei. Între peretii compartimentului şi blocurile care se vor
poziţiona lipit de aceştia se va executa etanşarea spaţiului dintre blocuri şi perete.
Asigurat, montat, amarat fixare în punte/perete.
Caracteristici: montaj în bucătărie, două uşi glisante, construcţie inox AISI 304 sau
mai bun, întărite longitudinal, suport scurgere veselă şi picurător, 3 poliţe
intermediare, dimensiuni aproximative 1200x600x1850mm (LxlxH), gama 600
Echipamentele vor fi prevăzute cu picioare de prindere cu şuruburi/piuliţe de inox în
suporţii fixaţi în puntea navei. Între peretii compartimentului şi blocurile care se vor
poziţiona lipite de aceştia se va executa etanşarea spaţiului dintre blocuri şi perete.
Asigurat, montat, amarat fixare în punte/perete, cuplat la instalaţia electrică a navei.
Caracteristici: construcţie inox , categorie: professional, capacitate tocat carne:
100-140 kg/oră, tavă pentru colectat carne, motor ventilat, dimensiune disc Ø 7075 mm, putere instalata 0,75 -2KW/alimentare 220V/50Hz.
Echipamentul va fi prevăzut cu picioare de prindere cu şuruburi/piuliţe de inox în
suporţii fixaţi în puntea navei. Între peretii compartimentului şi blocurile care se vor
poziţiona lipite de aceştia se va executa etanşarea spaţiului dintre blocuri şi perete.
Asigurat, montat, amarat fixare în punte/perete, cuplat la instalaţia electrică a navei.
Caracteristici: structura suport din otel /inox acoperita cu aluminiu alimentar,
construcţie inox, motor ventilat, bol de alimentare cu margini rotunjite la interior
pentru o curatare usoara, doua zone de alimentare (una ovala pentru produse mari si
una cilindrica pentru produse mici), putere instalata 0,4-1 KW/300 rpm/220V/50
Hz, dimensiuni aproximative 26x60x52cm (lungimexlăţimexînălţime).
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1.14

Montat hotă electrică inox

cpl.

1

1.15

Montat boiler electric 60 litri

buc.

1

1.16

Montat tablou electric alimentare cu energie
electrică 220V/380V agregate bloc alimentar

cpl.

1

1.17
1.18

Tablă corodată
Sifoane pardoseală

mp.
buc.

12
2

Asigurat, montat, amarat fixare în tavan/perete, cuplat la instalaţiile navei (electrică
şi ventilaţie)
Caracteristici: design ergonomic, structura monobloc suspendată sau de perete,
construcţie tabla inox de grosime 1-1,5 mm cu finisaj, canale condensare şi
colectare grăsimi, filtre labirint inox, motor pentru hota1400-1500 rpm, debit aer
2500-5000 mc/oră, gură absorbşie Ø250mm,
dimensiune refulare interior
225x345mm, dimensiune refulare exterior 275x395mm, carcasa din tabla vopsita
electrostatic, rotor tip „lingura” ce va permite curăţarea uşoară şi va împiedica
depunerea grăsimilor, putere instalată 0,75-1 KW/alimentare 220V/50Hz.
Dimensiuni aproximative 2000x900x450mm (LxlxH). Echipamentul va fi prevăzut
cu picioare de prindere cu şuruburi/piuliţe de inox în suporţii fixaţi în
pereţii/plafonul bucătăriei.
Asigurat, montat, amarat fixare în perete, cuplat la instalaţiile navei (electrică şi apă
sanitară).
Caracteristici: construcţie ergonomică, capacitate: 60 litri, P=2-3KW,
U=220V/50Hz
Echipamentul se va fixa pe peretele bucătariei şi va alimenta spălătoarele dispuse în
bucătărie. Traseele de tubulatura pentru cuplarea boilerului la instalaţia de apă
sanitară a navei respectiv la spălatoare vor fi executate din ţeavă zincată 1/2”.
Furnizorul va livra beneficiarului documentaţia tehnică de cunoaştere a
echipamentului, în limba română, care va fi compusă cel puţin din: documentaţia de
exploatare, descrierea produsului, proceduri de exploatare, proceduri de mentenanţă,
lista de inventar pieselor de schimb din componenţa pachetului de suport logistic
iniţial.
Putere totală 115-120 KW (la o funcţionare simultană a agregatelor în bucătarie)
Tabloul electric va fi construit în funcţie de echipamentele noi instalate şi va conţine
toate elementele necesare funcţionării: cabluri, conectori, contactoare, siguranţe,
relee termice, comutatoare on/off, etichete marcare comutatoare, lămpi de
semnalizare, împământare (legată la masa navei) etc. si va fi livrat în set complet.
Pozitionare tablou electric: pe perete, suspendat, în blocul alimentar in zona de
preparare rece.
Înlocuit tablă corodată pereţi bucatărie
Schimbat sifoane padoseală
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2.2. POSTURI DE LUPTĂ
1. REAMENAJAT COMANDĂ TIMONERIE

Demontat şi scos de la bord: echipamente, mobiler, suporţi, trasee cabluri, prize,
întrerupătoare, melamină, linoleum.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat linoleum trafic greu . Cimentarea suprafeţelor
/ turnare şapă se va executa după saturările metalice necesare fixării mobilierului şi
echipamentelor noi. Adeziv linoleum necesar – 10 kg.
Demontat melamină şi izolaţie veche, izolat cu vată minerală şi montat PAL
melaminat 10-12mm – 70 mp., lezine – 140 ml.

1.1

Eliberare compartiment

cpl.

1

1.2

Executat montaj şi finisaje pardoseli

mp.

25

1.3

Executat izolaţie, finisaje pereţi şi plafoane

mp

70

cpl.

1

Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).

cpl.

1

Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor.

cpl.

1

cpl.

1

cpl.

1

Întărit osatură compartiment, conform proiectelor de instare echipamente noi.
Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor, mobilier de
comunicaţii interioare şi reţele IT pus la dispoziţie de către beneficiar.
Instalaţie electrică se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 4 buc. corpuri iluminat cu tub neon 2 x 18W/230V,
2 buc. întrerupătoare simple 230V/24V, 1 buc. întrerupătoare duble 230V/24V, 5
buc. prize 230V, 1 buc. priză 24V, 2 buc. lampă de lucru pentru masă de lucru.
Scaun ergonomic cu şezut, spătar, suport pentru scaun şi spătar, mânere ajustabile,
placă sprijin pentru picioare rabatabilă, coloană diametru minim 100 milimetri, talpă
fixare. Talpa de fixare va avea un sistem de amarare / de fixare în punte.
Culoarea va fi aleasă de beneficiar, din oferta producătorului.
Demontat suport acces la ME-5. Confecţionat şi montat masă de lucru. Dimensiuni
aproximative 1500x1500x1000mm. Amarare / fixare în punte/perete.

1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
etc.
Confecţionat şi montat suporţi pentru
echipamente
Reconfigurare structură de rezistenţă
Configurare şi execuţie trasee de cabluri de
semnal şi date
Refăcut instalaţie electrică, montat prize
electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat
şi prize conectoare reţea pentru
echipamentele de comunicaţii şi IT

1.9

Înlocuit scaun birou cu spătar ergonomic cu
sistem de amarare în punte

buc.

5

1.10

Masă lucru

buc.

1

2. REAMENAJAT COMPARTIMENT RADIO
2.1

Eliberare compartiment

cpl.

1

2.2

Executat montaj şi finisaje pardoseli

mp.

8

Demontat şi scos de la bord: echipamente, mobiler, suporţi, trasee cabluri, prize,
întrerupătoare, melamină, linoleum.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat linoleum trafic greu . Cimentarea suprafeţelor
/ turnare şapă se va executa după saturările metalice necesare fixării mobilierului şi
echipamentelor noi. Adeziv linoleum necesar – 4 kg.
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2.3

Executat izolaţie, finisaje pereţi şi plafoane

mp

35

Demontat melamină şi izolaţie veche, izolat cu vată minerală şi montat PAL
melaminat 10-12mm – 35 mp., lezine – 70 ml.

cpl.

1

Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).

cpl.

1

Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor.

cpl.

1

Întărit osatură compartiment, conform proiectelor de instare echipamente noi.
Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor, mobilier de
comunicaţii interioare şi reţele IT pus la dispoziţie de către beneficiar
Asigurat şi montat scaun cu spătar ergonomic şi sistem de amarare în punte – 2 buc.
Asigurat şi incorporat în mobilier seif metalic pentru documente. Dimensiuni
aproxim. 400x300x200mm.
Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 1 buc. corp iluminat cu tub neon 2 x 18W/230V, 1
buc. întrerupător simplu 230V/24V, 10 buc. priză 230V.

cpl.

1

2.8

Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
etc.
Confecţionat şi montat suporţi pentru
echipamente
Reconfigurare structură de rezistenţă
Configurare şi execuţie trasee de cabluri de
semnal şi date
Montat scaun navalizat

buc.

2

2.9

Montat seif metalic

buc.

1

2.10

Refăcut instalaţie electrică, montat prize
electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat.

cpl.

1

2.4
2.5
2.6
2.7

3. REAMENAJAT PCSM
3.1

Izolat fonic PCSM

m.p.

40

3.2

Inlocuit izolaţie pardoseală cauciuc

m.p

12

3.3

Achiziţionat şi montat sistem supraveghere
video CM

cpl

1

3.4

Achiziţionat scaune tip directoriale servicii
CM
Reparat şi izolat fonic uşa acces PCMS

buc

2

buc

1

Confecţionat pupitru supraveghere şi
comandă locală PCSM

cpl

1

cpl.

1

3.5
3.6

2.3. SPAŢII CAZARE ŞI CONDIŢIILE DE TRAI
1. REAMENAJAT CABINĂ COMANDANT
1.1

Eliberare cabină

Se va demonta izolaţia veche şi scoate de la bord. Se va izola fonic PCSM-ul cu
materiale ignifuge. Toate materialele vor fi asigurate de prestator.
Cauciu grosime min. 1 cm
Sitemul va fi prevăzut cu un nr. de 8 camere video( 4 sala masini Pv, 2
compartiment DG avarie, 2 compartiment caldarine) cablu transmitere date video
100 ml, cablu alimentare camere 100 ml., unitate centrală, diplay Led min 32 inch.
Toate materiale vor fi asigurate de prestator.
Vor fi asigurate de către prestator.
Pupitru va fi confecţionat astfel încăt să cuprindă instalaţiile de comandă şi
supraveghere a MP, diesel generatoarelor, tancurilor de CB, tancul de fecale,
tancurile de apă etc.
Demontat şi scos de la bord: echipamente, cuşete, mobiler, suporţi, trasee cabluri,
prize, întrerupătoare, melamină, mochetă.
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1.2

Confecţionat
mobilier

1.3

şi

montat

suporţi

pentru

Se va realiza conform unui proiect de amenajare a cabinei executat de către
prestator.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat linoleum trafic greu . Cimentarea suprafeţelor
/ turnare şapă se va executa după saturările metalice necesare fixării mobilierului şi
echipamentelor noi. Adeziv linoleum necesar 5 kg.
Demontat melamină şi izolaţie veche, izolat cu vată minerală şi montat PAL
melaminat 10-12mm – 40 mp., lezine – 80 ml.
Asigurat mochetă (culoare albastă) dupa finalizarea amenajărilor interioare.
Montat deasupra chiuvetei. Design ergonomic, adaptat la spaţiul cabinei.
Dimensiuni aproxim. 610x200x410mm. Prevăzut cu uşă de acces, sistem de
asigurare împotriva deschiderii accidentale, poliţe interioare pentru ustensile igienă
personală.

cpl.

1

Executat montaj şi finisaje pardoseli birou si
dormitor

mp.

10

1.4

Executat izolaţie, finisaje pereţi şi plafoane

mp

40

1.5

Asigurat mocheta trafic greu

mp.

5

1.6

Înlocuit dulap cu oglinda pentru ustensile
de igiena personală

buc.

1

Înlocuit suport pentru prosoape
Configurare şi execuţie trasee de cabluri de
semnal şi date
Refăcut instalaţie electrică, montat prize
electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat
şi
prize
conectoare
reţea
pentru
echipamentele de comunicaţii şi IT

buc.

1

cpl.

1

Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor, mobilier de
comunicaţii interioare şi reţele IT .

cpl.

1

Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 2 buc. corp iluminat cu tub neon 2 x 18W/230V,
2 buc. întrerupătoare simple 230V/24V, 3 buc. priză 230V, 1 buc. priză 24V.

1.10

Înlocuit dulap dublu pentru haine

buc.

1

1.11

Montat bibliotecă documente

buc.

1

1.12

Montat cuier perete

buc.

1

1.13

Înlocuit birou de lucru

buc.

1

1.14

Montat seif metalic

buc.

1

1.15

Înlocuit scaun navalizat

buc.

1

1.7
1.8

1.9

Design ergonomic, adaptat la spaţiul cabinei. Dimensiuni aproxim.
600x1800x1000mm. Prevăzut cu uşi de acces – 2 buc., încuietoare, sistem de
asigurare împotriva deschiderii accidentale.
Asigurat, montat, amarata/fixata de perete bibliotecă lemn. Design ergonomic,
adaptat la configuraţia cabinei. Dimensiuni aproxim. 800x250x450mm din lemn.
Asigurat, montat, amarat/fixat de perete cuier lemn, montaj pe perete. Design
ergonomic, adaptat la configuraţia cabinei. L aproxim. 300mm.
Asigurat, montat, amarat/fixat de perete. Design ergonomic, adaptat la spaţiul
cabinei. Spaţii de depozitare documente tip sertar sau prevăzute cu uşă de acces,
încuietoare şi sistem de asigurare împotriva deschiderii accidentale. Dimensiuni
aproxim. birou 2000x600x800mm. Înlocuit lampă lucru de birou 1x40W/230V.
Asigurat şi incorporat în mobilier seif metalic pentru documente. Dimensiuni
aproxim. 400x300x200mm.
Înlocuit scaun cu spătar ergonomic si sistem de amarare în punte.
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1.16

Înlocuit cuşetă

Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
etc.
1.18 Înlocuit draperii cu cornize hublou
1.19 Înlocuit draperie cu corniză mobilă cuşetă
1.20 Achiziţionat şi montat frigider
1.21 Achiziţionat şi montat TV
1. REAMENAJAT CABINĂ OFIŢER SECUND
1.17

buc.

1

Asigurat, montat, amarat/fixat de perete. Design ergonomic, adaptat la spaţiul
cabinei. Dimensiuni aprox. 700x1900mm. Se asigură saltea pentru cuşetă. Sub
cuşeta se dispun spaţii de depozitare prevăzute cu uşă de acces, sistem de asigurare
împotriva deschiderii accidentale. Înlocuit lampă aplică pentru cuşete 1x15W/230V,
1 buc.

cpl.

1

Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).

cpl
buc
buc
buc

2
1
1
1

Draperii din stofă/similar culoare albastră(sau la alegerea beneficiarului)
Draperie stofă la culoarea aleasă de beneficiar care să obtureze vedere către cuşetă.
Frigider tip minibar hotel.
TV cu suport Led Min. 32 inch.

cpl.

1

cpl.

1

2.1.

Eliberare cabină

2.2.

Confecţionat
mobilier

2.3.

Executat montaj şi finisaje pardoseli birou si
dormitor

mp.

8

2.4.

Executat izolaţie, finisaje pereţi şi plafoane

mp

35

2.5.

Asigurat mocheta trafic greu

mp.

1

2.6.

Înlocuit chiuveta

buc.

1

2.7.

Înlocuit mască pentru chiuveta

buc.

1

2.8.

Înlocuit dulap cu oglinda pentru ustensile
de igiena personală

buc.

1

2.9.

Înlocuit suport pentru prosoape

buc.

1

şi

montat

suporţi

pentru

Demontat şi scos de la bord: echipamente, cuşete, mobiler, suporţi, trasee cabluri,
prize, întrerupătoare, melamină, mochetă.
Se va realiza conform unui proiect de amenajare a cabinei executat de către
prestator.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat linoleum trafic greu. Cimentarea suprafeţelor
/ turnare şapă se va executa după saturările metalice necesare fixării mobilierului şi
echipamentelor noi. Adeziv linoleum necesar 4 kg.
Demontat melamină şi izolaţie veche, izolat cu vată minerală şi montat PAL
melaminat 10-12mm – 35 mp., lezine – 70 ml.
Asigurat mochetă (culoare albastă) dupa finalizarea amenajărilor interioare.
Înlocuit chiuvetă cu baterie monobloc si sifon, dimensiuni 500 x 420mm. Cuplare la
instalaţiile navei (apă sanitară şi scurgeri generale)
Înlocuit masca pentru chiuveta, dimensiuni aprox. 450x840mm. Material: lemn sau
tablă emailată. Masca va fi prevăzută cu uşă de acces, sistem de asigurare împotriva
deschiderii accidentale.
Montat deasupra chiuvetei. Design ergonomic, adaptat la spaţiul cabinei.
Dimensiuni aproxim. 610x200x410mm. Prevăzut cu uşă de acces, sistem de
asigurare împotriva deschiderii accidentale, poliţe interioare pentru ustensile igienă
personală.
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2.10.

2.11.

Configurare şi execuţie trasee de cabluri de
semnal şi date
Refăcut instalaţie electrică, montat prize
electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat
şi
prize
conectoare
reţea
pentru
echipamentele de comunicaţii şi IT

cpl.

cpl.

1

Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor, mobilier de
comunicaţii interioare şi reţele IT pus la dispoziţie de către beneficiar

1

Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 2 buc. corp iluminat cu tub neon 2 x 18W/230V, 2
buc. întrerupătoare simple 230V/24V, 2 buc. priză 230V.
Design ergonomic, adaptat la spaţiul cabinei. Dimensiuni aproxim.
600x1800x1000mm. Prevăzut cu uşi de acces – 2 buc., încuietoare, sistem de
asigurare împotriva deschiderii accidentale.
Asigurat, montat, amarata/fixata de perete bibliotecă lemn. Design ergonomic,
adaptat la configuraţia cabinei. Dimensiuni aproxim. 800x250x450mm din lemn.
Asigurat, montat, amarat/fixat de perete cuier lemn, montaj pe perete. Design
ergonomic, adaptat la configuraţia cabinei. L aproxim. 300mm.
Asigurat, montat, amarat/fixat de perete. Design ergonomic, adaptat la spaţiul
cabinei. Spaţii de depozitare documente tip sertar sau prevăzute cu uşă de acces,
încuietoare şi sistem de asigurare împotriva deschiderii accidentale. Dimensiuni
aproxim. birou 1500x600x800mm. Înlocuit lampă lucru de birou 1x40W/230V.
Asigurat şi incorporat în mobilier seif metalic pentru documente. Dimensiuni
aproxim. 400x300x200mm.
Înlocuit scaun cu spătar ergonomic si sistem de amarare în punte.
Design ergonomic, adaptate la spaţiul cabinei. Dimensiuni 700x1900mm. Prin
rabatare cuşetele se transformă în canapea. Se asigură saltele cu husă pentru cuşete,
fixate prin chingi textile de blaturi. Sub cuşeta de jos se dispune spaţiu de depozitare
prevăzut cu uşă de acces, sistem de asigurare împotriva deschiderii accidentale.
Montat lămpi pentru cuşete 2x15W/230V.

2.12.

Înlocuit dulap dublu pentru haine

buc.

1

2.13.

Montat bibliotecă documente

buc.

1

2.14.

Montat cuier perete

buc.

1

2.15.

Înlocuit birou de lucru

buc.

1

2.16.

Montat seif metalic

buc.

1

2.17.

Înlocuit scaun navalizat

buc.

1

2.18.

Confecţionat cuşete supraetajate

buc.

2

2.19.

Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
etc.

cpl.

1

Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).

2.20.

Înlocuit draperie cu corniză cuşete

cpl

1

Draperie din stofă la culoarea aleasă de beneficiar care să obtureze vederea către
cuşete.

cpl.

1

Demontat şi scos de la bord: echipamente, cuşete, mobiler, suporţi, trasee cabluri,
prize, întrerupătoare, melamină, mochetă.

3.REAMENAJAT CABINĂ SL II-III
3.1.

Eliberare cabină
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3.2.

Confecţionat
mobilier

3.3.

şi

montat

suporţi

pentru

Se va realiza conform unui proiect de amenajare a cabinei executat de către
prestator.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat linoleum trafic greu. Cimentarea suprafeţelor
/ turnare şapă se va executa după saturările metalice necesare fixării mobilierului şi
echipamentelor noi. Adeziv linoleum necesar 4 kg.
Demontat melamină şi izolaţie veche, izolat cu vată minerală şi montat PAL
melaminat 10-12mm – 35 mp., lezine – 70 ml.
Asigurat mochetă (culoare albastă) dupa finalizarea amenajărilor interioare.
Înlocuit chiuvetă cu baterie monobloc si sifon, dimensiuni 500 x 420mm. Cuplare la
instalaţiile navei (apă sanitară şi scurgeri generale)
Înlocuit masca pentru chiuveta, dimensiuni aprox. 450x840mm. Material: lemn sau
tablă emailată. Masca va fi prevăzută cu uşă de acces, sistem de asigurare împotriva
deschiderii accidentale.
Montat deasupra chiuvetei. Design ergonomic, adaptat la spaţiul cabinei.
Dimensiuni aproxim. 610x200x410mm. Prevăzut cu uşă de acces, sistem de
asigurare împotriva deschiderii accidentale, poliţe interioare pentru ustensile igienă
personală.

cpl.

1

Executat montaj şi finisaje pardoseli birou si
dormitor

mp.

8

3.4.

Executat izolaţie, finisaje pereţi şi plafoane

mp

35

3.5.

Asigurat mocheta trafic greu

mp.

1

3.6.

Înlocuit chiuveta

buc.

1

3.7.

Înlocuit mască pentru chiuvetă

buc.

1

3.8.

Înlocuit dulap cu oglinda pentru ustensile
de igiena personală

buc.

1

Înlocuit suport pentru prosoape
Configurare şi execuţie trasee de cabluri de
semnal şi date
Refăcut instalaţie electrică, montat prize
electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat
şi
prize
conectoare
reţea
pentru
echipamentele de comunicaţii şi IT

buc.

1

cpl.

1

Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor, mobilier de
comunicaţii interioare şi reţele IT pus la dispoziţie de către beneficiar

cpl.

1

Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 2 buc. corp iluminat cu tub neon 2 x 18W/230V, 2
buc. întrerupătoare simple 230V/24V, 2 buc. priză 230V.

3.12.

Înlocuit dulap dublu pentru haine

buc.

1

3.13.

Montat bibliotecă documente

buc.

1

3.14.

Montat cuier perete

buc.

1

3.15.

Înlocuit birou de lucru

buc.

1

3.9.
3.10.

3.11.

Design ergonomic, adaptat la spaţiul cabinei. Dimensiuni aproxim.
600x1800x1000mm. Prevăzut cu uşi de acces – 2 buc., încuietoare, sistem de
asigurare împotriva deschiderii accidentale.
Asigurat, montat, amarata/fixata de perete bibliotecă lemn. Design ergonomic,
adaptat la configuraţia cabinei. Dimensiuni aproxim. 800x250x450mm din lemn.
Asigurat, montat, amarat/fixat de perete cuier lemn, montaj pe perete. Design
ergonomic, adaptat la configuraţia cabinei. L aproxim. 300mm.
Asigurat, montat, amarat/fixat de perete. Design ergonomic, adaptat la spaţiul
cabinei. Spaţii de depozitare documente tip sertar sau prevăzute cu uşă de acces,
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încuietoare şi sistem de asigurare împotriva deschiderii accidentale. Dimensiuni
aproxim. birou 1500x600x800mm. Înlocuit lampă lucru de birou 1x40W/230V.
Asigurat şi încorporat în mobilier cheson metalic cheson metalic cu încuietoare
pentru documente. Dimensiuni aproxim. 400x300x200mm.
Înlocuit scaun cu spătar ergonomic şi sistem de amarare în punte.
Design ergonomic, adaptate la spaţiul cabinei. Dimensiuni 700x1900mm. Prin
rabatare cuşetele se transformă în canapea. Se asigură saltele cu husă pentru cuşete,
fixate prin chingi textile de blaturi. Sub cuşeta de jos se dispune spaţiu de depozitare
prevăzut cu uşă de acces, sistem de asigurare împotriva deschiderii accidentale.
Montat lămpi pentru cuşete 2x15W/230V.

3.16.

Montat cheson metalic

buc.

1

3.17.

Înlocuit scaun navalizat

buc.

1

3.18.

Confecţionat cuşete supraetajate

buc.

2

3.19.

Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
etc.

cpl.

1

Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).

3.20.

Înlocuit draperie cuşetă cu corniză

cpl

1

Draperie din stofă cu sistem de prindere mobil la culoarea aleasă de beneficiar care
să obtureze vederea către cuşetă.

cpl.

1

cpl.

1

4. REAMENAJAT CABINĂ 2 OFIŢERI SL I-IV
4.1.

Eliberare cabină

4.2.

Confecţionat
mobilier

4.3.

Executat montaj şi finisaje pardoseli birou si
dormitor

mp.

8

4.4.

Executat izolaţie, finisaje pereţi şi plafoane

mp

35

4.5.

Asigurat mocheta trafic greu

mp.

1

4.6.

Înlocuit chiuveta

buc.

1

4.7.

Înlocuit mască pentru chiuvetă

buc.

1

4.8.

Înlocuit dulap cu oglinda pentru ustensile
de igienă personală

buc.

1

şi

montat

suporţi

pentru

Demontat şi scos de la bord: echipamente, cuşete, mobiler, suporţi, trasee cabluri,
prize, întrerupătoare, melamină, mochetă.
Se va realiza conform unui proiect de amenajare a cabinei executat de către
prestator.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat linoleum trafic greu. Cimentarea suprafeţelor
/ turnare şapă se va executa după saturările metalice necesare fixării mobilierului şi
echipamentelor noi. Adeziv linoleum necesar 4 kg.
Demontat melamină şi izolaţie veche, izolat cu vată minerală şi montat PAL
melaminat 10-12mm – 35 mp., lezine – 70 ml.
Asigurat mochetă (culoare albastă) dupa finalizarea amenajărilor interioare.
Înlocuit chiuvetă cu baterie monobloc si sifon, dimensiuni 500 x 420mm. Cuplare la
instalaţiile navei (apă sanitară şi scurgeri generale)
Înlocuit masca pentru chiuveta, dimensiuni aprox. 450x840mm. Material: lemn sau
tablă emailată. Masca va fi prevăzută cu uşă de acces, sistem de asigurare împotriva
deschiderii accidentale.
Montat deasupra chiuvetei. Design ergonomic, adaptat la spaţiul cabinei.
Dimensiuni aproxim. 610x200x410mm. Prevăzut cu uşă de acces, sistem de
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asigurare împotriva deschiderii accidentale, poliţe interioare pentru ustensile igienă
personală.
Înlocuit suport pentru prosoape
Configurare şi execuţie trasee de cabluri de
semnal şi date
Refăcut instalaţie electrică, montat prize
electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat
şi
prize
conectoare
reţea
pentru
echipamentele de comunicaţii şi IT

buc.

1

cpl.

1

Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor, mobilier de
comunicaţii interioare şi reţele IT pus la dispoziţie de către beneficiar

cpl.

1

Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 2 buc. corp iluminat cu tub neon 2 x 18W/230V, 2
buc. întrerupătoare simple 230V/24V, 2 buc. priză 230V.

4.12.

Înlocuit dulap dublu pentru haine

buc.

1

4.13.

Montat bibliotecă documente

buc.

1

4.14.

Montat cuier perete

buc.

1

4.15.

Înlocuit birou de lucru

buc.

1

4.16.

Montat cheson metalic

buc

1

4.17.

Înlocuit scaun navalizat

buc

1

4.18.

Confecţionat cuşete supraetajate

buc.

2

4.19.

Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
etc.

cpl.

1

Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).

4.20.

Înlocuit draperie cu corniză cuşete

cpl

1

Draperii din stofă cu sistem de prindere mobil la culoarea specificată de beneficiar
care să obtureze vederea către cuşete.

4.9.
4.10.

4.11.

Design ergonomic, adaptat la spaţiul cabinei. Dimensiuni aproxim.
600x1800x1000mm. Prevăzut cu uşi de acces – 2 buc., încuietoare, sistem de
asigurare împotriva deschiderii accidentale.
Asigurat, montat, amarata/fixata de perete bibliotecă lemn. Design ergonomic,
adaptat la configuraţia cabinei. Dimensiuni aproxim. 800x250x450mm din lemn.
Asigurat, montat, amarat/fixat de perete cuier lemn, montaj pe perete. Design
ergonomic, adaptat la configuraţia cabinei. L aproxim. 300mm.
Asigurat, montat, amarat/fixat de perete. Design ergonomic, adaptat la spaţiul
cabinei. Spaţii de depozitare documente tip sertar sau prevăzute cu uşă de acces,
încuietoare şi sistem de asigurare împotriva deschiderii accidentale. Dimensiuni
aproxim. birou 1500x600x800mm. Înlocuit lampă lucru de birou 1x40W/230V.
Asigurat şi incorporat în mobilier cheson metalic cu încuietoare pentru documente.
Dimensiuni aproxim. 400x300x200mm.
Înlocuit scaun cu spătar ergonomic si sistem de amarare în punte.
Design ergonomic, adaptate la spaţiul cabinei. Dimensiuni 700x1900mm. Prin
rabatare cuşetele se transformă în canapea. Se asigură saltele cu husă pentru cuşete,
fixate prin chingi textile de blaturi. Sub cuşeta de jos se dispune spaţiu de depozitare
prevăzut cu uşă de acces, sistem de asigurare împotriva deschiderii accidentale.
Montat lămpi pentru cuşete 2x15W/230V.
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5.REAMENAJAT CABINĂ 6 MAIŞTRI MECANICI
5.1.

Eliberare cabină

5.2.

Confecţionat
mobilier

5.3.

Demontat şi scos de la bord: mobiler, cuşete, suporţi, trasee cabluri, prize,
întrerupătoare, melamină, mochetă.
Se va realiza conform unui proiect de amenajare a cabinei executat de către
prestator.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat linoleum trafic greu . Cimentarea suprafeţelor
/ turnare şapă se va executa după saturările metalice necesare fixării mobilierului şi
echipamentelor noi. Adeziv linoleum necesar 8 kg.
Demontat melamină şi izolaţie veche, izolat cu vată minerală şi montat PAL
melaminat 6-10mm – 50 mp., lezine – 90 ml.
Asigurat mochetă (culoare albastă) dupa finalizarea amenajărilor interioare.
Înlocuit chiuvetă cu baterie monobloc si sifon, dimensiuni 500 x 420mm. Cuplare la
instalaţiile navei (apă sanitară şi scurgeri generale)
Înlocuit masca pentru chiuveta, dimensiuni aprox. 450x840mm. Material: lemn sau
tablă emailată. Masca va fi prevăzută cu uşă de acces, sistem de asigurare împotriva
deschiderii accidentale.
Montat deasupra chiuvetei. Design ergonomic, adaptat la spaţiul cabinei.
Dimensiuni aproxim. 610x200x410mm. Prevăzut cu uşă de acces, sistem de
asigurare împotriva deschiderii accidentale, poliţe interioare pentru ustensile igienă
personală.

cpl.

1

cpl.

1

Executat montaj şi finisaje pardoseli cabina

mp.

12

5.4.

Executat izolaţie, finisaje pereţi şi plafoane

mp

50

5.5.

Asigurat mocheta trafic greu

mp.

1

5.6.

Înlocuit chiuveta

buc.

1

5.7.

Înlocuit mască pentru chiuvetă

buc.

1

5.8.

Înlocuit dulap cu oglinda pentru ustensile
de igiena personală

buc.

1

Înlocuit suport pentru prosoape
Configurare şi execuţie trasee de cabluri de
semnal şi date
Refăcut instalaţie electrică, montat prize
electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat
şi
prize
conectoare
reţea
pentru
echipamentele de comunicaţii şi IT

buc.

1

cpl.

1

Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor, mobilier de
comunicaţii interioare pus la dispoziţie de către beneficiar

cpl.

1

Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 2 buc. corp iluminat cu tub neon 3 x 18W/230V, 2
buc, întrerupătoare simple 230V/24V, 3 buc. priză 230V.

5.12.

Înlocuit dulap dublu pentru haine

buc.

1

5.13.

Montat bibliotecă documente

buc.

1

5.14.

Montat cuier perete

buc.

1

5.9.
5.10.

5.11.

şi

montat

suporţi

pentru

Design ergonomic, adaptat la spaţiul cabinei. Dimensiuni aproxim.
600x1800x1000mm. Prevăzut cu uşi de acces – 2 buc., încuietoare, sistem de
asigurare împotriva deschiderii accidentale.
Asigurat, montat, amarata/fixata de perete bibliotecă lemn. Design ergonomic,
adaptat la configuraţia cabinei. Dimensiuni aproxim. 800x250x450mm din lemn.
Asigurat, montat, amarat/fixat de perete cuier lemn, montaj pe perete. Design
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ergonomic, adaptat la configuraţia cabinei. L aproxim. 300mm.
Înlocuit scaun cu spătar ergonomic si sistem de amarare în punte.
Design ergonomic, adaptate la spaţiul cabinei. Dimensiuni 700x1900mm. Prin
rabatare cuşetele se transformă în canapea. Se asigură saltele cu husă pentru cuşete,
fixate prin chingi textile de blaturi. Sub cuşeta de jos se dispune spaţiu de depozitare
prevăzut cu uşă de acces, sistem de asigurare împotriva deschiderii accidentale.
Montat lămpi pentru cuşete 2x15W/230V.

5.15.

Înlocuit scaun navalizat

buc.

2

5.16.

Confecţionat cuşete supraetajate

buc.

6

5.17.

Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
etc.

cpl.

1

Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).

5.18.

Înlocuit draperii cu corniză cuşete

cpl

3

Draperii stofă cu sistem de prindere mobil la culoarea aleasă de beneficiar care să
obtureze vederea către cuşete.

cpl.

1

cpl.

1

6. REAMENAJAT CABINĂ 4 OFIŢERI
6.1.

Eliberare cabină

6.2.

Confecţionat
mobilier

6.3.

Executat montaj şi finisaje pardoseli birou si
dormitor

mp.

10

6.4.

Executat izolaţie, finisaje pereţi şi plafoane

mp

50

6.5.

Asigurat mocheta trafic greu

mp.

1

6.6.

Înlocuit chiuveta

buc.

1

6.7.

Înlocuit mască pentru chiuvetă

buc.

1

6.8.

Înlocuit dulap cu oglinda pentru ustensile
de igiena personală

buc.

1

6.9.

Înlocuit suport pentru prosoape

buc.

1

şi

montat

suporţi

pentru

Demontat şi scos de la bord: mobiler, cuşete, suporţi, trasee cabluri, prize,
întrerupătoare, melamină, mochetă.
Se va realiza conform unui proiect de amenajare a cabinei executat de către
prestator.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat linoleum trafic greu . Cimentarea suprafeţelor
/ turnare şapă se va executa după saturările metalice necesare fixării mobilierului şi
echipamentelor noi. Adeziv linoleum necesar 6 kg.
Demontat melamină şi izolaţie veche, izolat cu vată minerală şi montat PAL
melaminat 6-10mm – 50 mp., lezine – 90 ml.
Asigurat mochetă (culoare albastă) dupa finalizarea amenajărilor interioare.
Înlocuit chiuvetă cu baterie monobloc si sifon, dimensiuni 500 x 420mm. Cuplare la
instalaţiile navei (apă sanitară şi scurgeri generale)
Înlocuit masca pentru chiuveta, dimensiuni aprox. 450x840mm. Material: lemn sau
tablă emailată. Masca va fi prevăzută cu uşă de acces, sistem de asigurare împotriva
deschiderii accidentale.
Montat deasupra chiuvetei. Design ergonomic, adaptat la spaţiul cabinei.
Dimensiuni aproxim. 610x200x410mm. Prevăzut cu uşă de acces, sistem de
asigurare împotriva deschiderii accidentale, poliţe interioare pentru ustensile igienă
personală.
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6.10.

6.11.

Configurare şi execuţie trasee de cabluri de
semnal şi date
Refăcut instalaţie electrică, montat prize
electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat
şi
prize
conectoare
reţea
pentru
echipamentele de comunicaţii şi IT

cpl.

cpl.

1

Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor, mobilier de
comunicaţii interioare pus la dispoziţie de către beneficiar

1

Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 2 buc. corp iluminat cu tub neon 3 x 18W/230V, 2
buc, întrerupătoare simple 230V/24V, 3 buc. priză 230V.
Design ergonomic, adaptat la spaţiul cabinei. Dimensiuni aproxim.
600x1800x1000mm. Prevăzut cu uşi de acces – 2 buc., încuietoare, sistem de
asigurare împotriva deschiderii accidentale.
Asigurat, montat, amarata/fixata de perete bibliotecă lemn. Design ergonomic,
adaptat la configuraţia cabinei. Dimensiuni aproxim. 800x250x450mm din lemn.
Asigurat, montat, amarat/fixat de perete cuier lemn, montaj pe perete. Design
ergonomic, adaptat la configuraţia cabinei. L aproxim. 300mm.
Înlocuit scaun cu spătar ergonomic si sistem de amarare în punte.
Design ergonomic, adaptate la spaţiul cabinei. Dimensiuni 700x1900mm. Prin
rabatare cuşetele se transformă în canapea. Se asigură saltele cu husă pentru cuşete,
fixate prin chingi textile de blaturi. Sub cuşeta de jos se dispune spaţiu de depozitare
prevăzut cu uşă de acces, sistem de asigurare împotriva deschiderii accidentale.
Montat lămpi pentru cuşete 2x15W/230V.

6.12.

Înlocuit dulap dublu pentru haine

buc.

1

6.13.

Montat bibliotecă documente

buc.

1

6.14.

Montat cuier perete

buc.

1

6.15.

Înlocuit scaun navalizat

buc.

2

6.16.

Confecţionat cuşete supraetajate

buc.

4

6.17.

Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
etc.

cpl.

1

Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).

6.18.

Înlocuit draperii cu corniză cuşete

cpl

2

Draperii stofă cu sistem de prindere mobil la culoarea aleasă de beneficiar care să
obtureze vederea către cuşete.

cpl.

1

cpl.

1

cpl.

1

7. REAMENAJAT CAREU MAIȘTRI MILITARI
7.1.

Eliberare cazarma

7.2.

Confecţionat şi montat
mobilier şi cuşete

7.3.

Refăcut instalaţie electrică, montat prize
electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat

suporţi

pentru

Demontat din cazarma şi scos de la bord: echipamente, mobiler, cuşete, suporţi,
trasee cabluri, prize, întrerupătoare, melamină, izolaţie şi linoleum. în scopul
reamenajării.
Se va realiza conform unui proiect de amenajare a cabinei executat de către
prestator.
Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 4 buc. corp iluminat 2x18 W/230V, 1 buc.
întrerupător simplu 230V/24V, 4 buc. priză PT 230V .
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7.4.

Executat izolaţie, finisaje pereţi şi plafoane

mp

55

7.5.

Executat montaj şi finisaje pardoseli

mp.

20

7.6.

Montat cuşetă

buc.

12

7.7.

Înlocuit lampă aplică pentru cuşetă

buc.

12

Montat dulap pentru haine

buc.

6

Confecţionat masă lucru/servit masa

buc.

1

7.10. Înlocuit scaune careu
7.11. Achiziţionat şi montat TV led 82 cm
8. REAMENAJAT CAZARMĂ CENTRU

buc
buc

12
1

7.8.
7.9.

8.1.

Eliberare cazarma

cpl.

1

8.2.

Confecţionat şi montat
mobilier şi cuşete

cpl.

1

8.3.

Refăcut instalaţie electrică, montat prize
electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat

cpl.

1

8.4.

Executat izolaţie, finisaje pereţi şi plafoane

mp

90

8.5.

Executat montaj şi finisaje pardoseli birou si
dormitor

mp.

26

8.6.

Montat cuşetă

buc.

16

suporţi

pentru

Demontat melamină şi izolaţie veche, izolat cu vată minerală şi montat PAL
melaminat 6-10mm – 55 mp., lezine – 120 ml.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat linoleum trafic greu . Cimentarea suprafeţelor
/ turnare şapă se va executa după saturările metalice necesare fixării mobilierului şi
echipamentelor noi. Adeziv linoleum necesar 10 kg.
Asigurat, montat, amarat/fixat de perete cuşete. Design ergonomic, adaptat la spaţiul
cabinei. Dimensiuni aprox. 700x1900mm. Se asigură saltele cu husă pentru cuşete.
Sub cuşeta inferioară se dispun spaţii de depozitare prevăzute cu uşă de acces,
sistem de asigurare împotriva deschiderii accidentale. Asigurat şi montat lampă
aplică pentru cuşete 12x15W/230V.
Asigurat, montat, amarat/fixat de perete dulap pentru haine. Design ergonomic,
adaptat la spaţiul cabinei. Dimensiuni aproxim. 600x2100x500mm. Prevăzut cu uşă
de acces, încuietoare, sistem de asigurare împotriva deschiderii accidentale.
Confecţionat şi montat masă de lucru. Dimensiuni aproximative
1000x1000x2500mm. Amarare / fixare în punte.
Tabureţi tabiţaţi 300x300x500 mm.
Tv Led 82 cm cu suport perete.
Demontat din cazarma şi scos de la bord: echipamente, mobiler, cuşete, suporţi,
trasee cabluri, prize, întrerupătoare, melamină, izolaţie şi linoleum. în scopul
reamenajării.
Se va realiza conform unui proiect de amenajare a cabinei executat de către
prestator.
Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 5 buc. corp iluminat 2x18 W/230V, 2 buc.
întrerupător simplu 230V/24V, 8 buc. priză PT 230 şi 1buc. priză 380V.
Demontat melamină şi izolaţie veche, izolat cu vată minerală şi montat PAL
melaminat 6-10mm – 90 mp., lezine – 180 ml.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat linoleum trafic greu . Cimentarea suprafeţelor
/ turnare şapă se va executa după saturările metalice necesare fixării mobilierului şi
echipamentelor noi. Adeziv necesar 14 kg.
Asigurat, montat, amarat/fixat de punte/perete cuşete. Design ergonomic, adaptat la

103 din 146

spaţiul cabinei. Dimensiuni aprox. 700x1900mm. Se asigură saltele cu husă pentru
cuşete. Sub cuşeta inferioară se dispun spaţii de depozitare prevăzute cu uşă de
acces, sistem de asigurare împotriva deschiderii accidentale. Asigurat şi montat
lampă aplică pentru cuşete 16x15W/230V.

8.7.

Înlocuit lampă aplică pentru cuşetă

buc.

16

8.8.

Montat cheson supraetajat pentru haine

buc.

16

8.9.

Înlocuit draperii cu cornize cuşete

buc

8

buc
buc

1
1

8.10. Achiziţionat şi montat frigider
8.11. Achiziţionat şi montat TV
9. REAMENAJAT CAZARMA PROVA
9.1.

Eliberare cazarma

cpl.

1

9.2.

Confecţionat şi montat
mobilier şi cuşete

cpl.

1

9.3.

Refăcut instalaţie electrică, montat prize
electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat

cpl.

1

9.4.

Executat izolaţie, finisaje pereţi şi plafoane

mp.

90

9.5.

Executat montaj şi finisaje pardoseli birou si
dormitor

mp.

26

9.6.

Montat cuşetă

buc.

18

9.7.
9.8.

Înlocuit lampă aplică pentru cuşetă
Montat cheson supraetajat pentru haine

buc.
buc.

18
18

suporţi

pentru

Asigurat, montat, amarat/fixat de perete/punte pentru haine. Design ergonomic,
adaptat la spaţiul cabinei. Dimensiuni aproxim. 500x700x500mm. Prevăzut cu uşă
de acces, încuietoare, sistem de asigurare împotriva deschiderii accidentale.
Draperie din stofă cu sistem de prindere mobil la culoare aleasă de beneficiar care să
obtureze vedere către cuşete.
Frigider depozitare alimente capacitate min. 150 l.
TV led cu diag. min. 32 inch.
Demontat din cazarma şi scos de la bord: echipamente, mobiler, cuşete, suporţi,
trasee cabluri, prize, întrerupătoare, melamină, izolaţie şi linoleum. în scopul
reamenajării.
Se va realiza conform unui proiect de amenajare a cabinei executat de către
prestator.
Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 5 buc. corp iluminat 2x18 W/230V, 2 buc.
întrerupător simplu 230V/24V, 8 buc. priză PT 230 şi 1buc. priză 380V.
Demontat melamină şi izolaţie veche, izolat cu vată minerală şi montat PAL
melaminat 6-10mm – 90 mp., lezine – 180 ml.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat linoleum trafic greu . Cimentarea suprafeţelor
/ turnare şapă se va executa după saturările metalice necesare fixării mobilierului şi
echipamentelor noi. Adeziv necesar 14 kg.
Asigurat, montat, amarat/fixat de punte/perete cuşete. Design ergonomic, adaptat la
spaţiul cabinei. Dimensiuni aprox. 700x1900mm. Se asigură saltele cu husă pentru
cuşete. Sub cuşeta inferioară se dispun spaţii de depozitare prevăzute cu uşă de
acces, sistem de asigurare împotriva deschiderii accidentale. Asigurat şi montat
lampă aplică pentru cuşete 16x15W/230V.
Asigurat, montat, amarat/fixat de perete/punte pentru haine. Design ergonomic,
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Înlocuit draperii cu cornize cuşete

buc

9

9.10. Achiziţionat şi montat frigider
9.11. Achiziţionat şi montat TV
10. REAMENAJAT CAREU OFIŢERI

buc
buc

1
1

cpl.

1

cpl.

1

9.9.

10.1.

Eliberare careu ofiţeri

10.2.

Confecţionat
mobilier

10.3.

Executat montaj şi finisaje pardoseli careu

mp.

8

10.4.

Refăcut instalaţie electrică, montat prize
electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat

cpl.

1

mp.

25

cpl.

1

10.5.
10.6.

şi

montat

suporţi

pentru

Executat izolaţie, finisaje pereţi şi plafoane
careu
Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
etc.

10.7.

Înlocuit scaun cu spătar şi sistem de amarare
în punte

buc.

3

10.8.

Montat masa 6 persoane

buc.

1

10.9.

Înlocuit coltar tip colţar bucărie

buc

1

10.10. Montat TV Led

buc.

1

10.11. Montat frigider

buc.

1

adaptat la spaţiul cabinei. Dimensiuni aproxim. 500x700x500mm. Prevăzut cu uşă
de acces, încuietoare, sistem de asigurare împotriva deschiderii accidentale.
Draperie din stofă cu sistem de prindere mobil la culoare aleasă de beneficiar care să
obtureze vedere către cuşete.
Frigider depozitare alimente capacitate min. 150 l.
TV led cu diag. min. 32 inch.
Demontat şi scos de la bord mobilier, izolaţii pereţi, banchete (tip coltar bucătărie),
masă, melamină, linoleum în scopul reamenajării.
Se va realiza conform unui proiect de amenajare a cabinei executat de către
prestator.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat linoleum trafic greu. Cimentarea suprafeţelor /
turnare şapă se va executa după saturările metalice necesare fixării mobilierului şi
echipamentelor noi. Adeziv linoleum – 5 Kg
Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 2 buc. corp iluminat 2x18 W/230V, 2 buc.
întrerupător simple 230V, 1 buc. întrerupător dublu 230V, 2 buc. priză 230V.
Demontat melamină şi izolaţie veche, izolat cu vată minerală şi montat PAL
melaminat 6-10mm – 25 mp., lezine – 40 ml.
Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).
Scaun cu spătar pentru careu . Compunere: şezut, spătar, suport pentru scaun şi
spătar. Şezut şi spătar neajustabile construcţie cadru de otel şi piele artificială, talpa
de fixare cu şuruburi de fixare în punte.
Montat masa 6 persoane cu sistem de amarare în punte. Dimensiuni aprox.
1000x1500x800mm
Colar tip bucătărie tapiţerie uşor de întreţinut şi curăţar Dimensiunile vor fi alese în
funcţie de spaţiul din careu.
Asigurat, montat, pus în funcţiune TV tip Led fixat pe perete. Diagonala 82 cm.
Sistem de prindere in perete.
Asigurat, montat, frigider 140-180 ltr, capacitate aleasă funcţie de spaţiul disponibil.
Amarat frigider de punte/ perete.
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11. REAMENAJAT HOL TIMONERIE

Demontat şi scos de la bord linoleum, izolaţii pereţi, melamină în scopul
reamenajării.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat linoleum trafic greu. Adeziv linoleum – 8 Kg
Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 5 buc. corp iluminat 2x18 W/230V, 1 buc.
întrerupător simplu 230V.

11.1.

Eliberare hol

cpl.

1

11.2.

Executat finisaje pardoseli hol

mp.

25

11.3.

Refăcut instalaţie electrică, montat prize
electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat

cpl.

1

11.4.

Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
etc.

cpl.

1

Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).

11.5.

Executat izolaţie, finisaje pereţi şi plafoane

mp

25

Demontat melamină şi izolaţie veche, izolat cu vată minerală şi montat PAL
melaminat 6-10mm – 25 mp., lezine – 120 ml.

12. REAMENAJAT HOL OFIŢERI
12.1.

Eliberare hol

cpl.

1

12.2.

Executat finisaje pardoseli hol

mp.

18

12.3.

Refăcut instalaţie electrică, montat prize
electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat

cpl.

1

Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
cpl.
12.4. pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
etc.
13. REAMENAJAT HOL CAREU MAIȘTRI MILITARI

1

13.1.

Eliberare hol

cpl.

1

13.2.

Executat finisaje pardoseli hol

mp.

18

13.3.

Refăcut instalaţie electrică, montat prize
electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat

cpl.

1

Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
etc.
14. REAMENAJAT HOL CAZARMA MILITARI

cpl.

1

13.4.

Demontat şi scos de la bord linoleum, izolaţii pereţi, melamină în scopul
reamenajării.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat linoleum trafic greu. Adeziv linoleum – 9 Kg
Instalaţie electrică se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 3 buc. corp iluminat 2x18 W/230V, 2 buc.
întrerupător simplu 230V, 1 buc. priză 24V.
Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).
Demontat şi scos de la bord linoleum, izolaţii pereţi, melamină în scopul
reamenajării.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat linoleum trafic greu. Adeziv linoleum – 9 Kg
Instalaţie electrică se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 3 buc. corp iluminat 2x18 W/230V, 2 buc.
întrerupător simplu 230V, 1 buc. priză 24V.
Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).
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14.1

Eliberare hol

cpl.

1

14.2

Executat finisaje pardoseli hol

mp.

25

14.3

Refăcut instalaţie electrică, montat prize
electrice, întrerupătoare, corpuri de iluminat

cpl.

1

Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
cpl.
etc.
15. REAMENAJAT GRUP SANITAR COMANDANT

1

14.4

15.1.

Eliberare grup sanitar

cpl.

1

15.2.

Confecţionat şi montat suport pentru duş

cpl.

1

15.3.

Executat montaj şi finisaje pardoseli

mp.

2

15.4.

Înlocuit chiuveta

buc.

1

15.5.

buc.
buc.

1
1

15.6.

Înlocuit closet
Înlocuit dulap cu oglinda pentru ustensile
de igiena personală

15.7.

Înlocuit uşă cabină grup sanitar

buc.

1

15.8.

Refăcut
instalaţie
electrică,
întrerupătoare, corpuri de iluminat

cpl.

1

15.9.

Executat izolaţie, finisaje pereţi

mp.

12

15.10. Înlocuit baterie duş
15.11. Înlocuit sifon de pardoseală

buc.
buc.

1
1

15.12. Înlocuit tubulatură oţel zincat

ml.

10

15.13. Asigurat şi montat boiler electric 40 ltr

buc.

1

montat

Demontat şi scos de la bord linoleum, izolaţii pereţi, melamină în scopul
reamenajării.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat linoleum trafic greu. Adeziv linoleum – 9 Kg
Instalaţie electrică se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 5 buc. corp iluminat 2x18 W/230V, 2 buc.
întrerupător simplu 230V, 1 buc. priză 24V.
Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).
Demontare faiantă/gresie, chiuvetă, oglindă, closet, eliminat şapă, îndepărtat
deşeurile de la bord în scopul reamenajării.
Se va realiza conform unui proiect de amenajare executat de către prestator.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat gresie. Cimentarea suprafeţelor / turnare şapă
se va executa după saturările metalice necesare şi echipamentelor noi.
Înlocuit chiuvetă cu baterie monobloc si sifon, dimensiuni aprox.500 x 420mm.
Cuplare la instalaţiile navei (apă sanitară şi scurgeri generale)
Montat deasupra chiuvetei. Design ergonomic, adaptat la spaţiul cabinei.
Dimensiuni aproxim. 400x200x410mm. Prevăzut cu uşă de acces, sistem de
asigurare împotriva deschiderii accidentale, poliţe interioare pentru ustensile igienă
personală.
înlocuit uşă metalică grup sanitar . Dimensiune aproximative 600x 2100 mm
Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 1 buc.lampa navalizată 2x60W /230V construcţie
etanşă, , 2 buc. întrerupător navalizat.
Pregătit suprafeţe pereţi, montat faianţă. Montarea faianţei se va executa după
saturările metalice necesare fixării duşurilor şi traseelor de tubulatură.
Înlocuit baterie duş cu fixare pe perete.
Înlocuit tubulatură oţel zincat cu tubulatură PPR şi înlocuit fittingurile aferente,
circuit alimentare apă caldă.
Asigurat, montat, amarat si fixat pe perete, cuplat la instalaţiile navei (electrică şi
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apă sanitară). Construcţie ergonomică, capacitate: 40litri, P=2-3KW,
U=220V/50Hz. Echipamentul se va fixa pe peretele grupului sanitar şi va alimenta
duşurile dispuse în grupul sanitar. Traseele de tubulatura pentru cuplarea boilerului
la instalaţia de apă sanitară a navei respectiv la spălatoare vor fi executate din ţeavă
zincată.
Furnizorul va livra beneficiarului documentaţia tehnică de cunoaştere a
echipamentului, în limba română, care va fi compusă cel puţin din: documentaţia de
exploatare, descrierea produsului, proceduri de exploatare, proceduri de mentenanţă,
lista de inventar pieselor de schimb din componenţa pachetului de suport logistic
iniţial.

Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
15.14. pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
etc.

cpl.

1

Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).

15.15. Întocmit plan amenajări compartiment

op

1

Intocmit şi predat beneficiarului plan amenajări / modificări plan amenajări navă,
conform cu noua configuraţie a compartimentului.

16. REAMENAJAT GRUP SANITAR CADRE
16.1.

Eliberare grup sanitar

cpl.

1

16.2.

Confecţionat şi montat suport pentru duş

cpl.

1

16.3.

Executat montaj şi finisaje pardoseli

mp.

2

16.4.

Înlocuit chiuveta

buc.

1

16.5.
16.6.

Înlocuit closet
Înlocuit uşă grup sanitar

buc.
buc.

1
1

16.7.

Refăcut
instalaţie
electrică,
întrerupătoare, corpuri de iluminat

cpl.

1

16.8.

Executat izolaţie, finisaje pereţi

mp.

12

buc.
buc.
ml.

1
1
10

16.9. Înlocuit baterie duş
16.10. Înlocuit sifon de pardoseală
16.11. Înlocuit tubulatură oţel zincat

montat

Demontare faiantă/gresie, chiuvetă, oglindă, closet, boiler, eliminat şapă, îndepărtat
deşeurile de la bord în scopul reamenajării.
Se va realiza conform unui proiect de amenajare executat de către prestator.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat gresie. Cimentarea suprafeţelor / turnare şapă
se va executa după saturările metalice necesare şi echipamentelor noi.
Înlocuit chiuvetă cu baterie monobloc si sifon, dimensiuni aprox.500 x 420mm.
Cuplare la instalaţiile navei (apă sanitară şi scurgeri generale)
Înlocuit uşă metalică grup sanitar . Dimensiune aproximative 600x 2100 mm
Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 2 buc.lampa navalizată 2x60W /230V construcţie
etanşă, , 2 buc. întrerupător navalizat.
Pregătit suprafeţe pereţi, montat faianţă. Montarea faianţei se va executa după
saturările metalice necesare fixării duşurilor şi traseelor de tubulatură.
Înlocuit baterie duş cu fixare pe perete.
Înlocuit tubulatură oţel zincat cu tubulatură PPR şi înlocuit fittingurile aferente,
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circuit alimentare apă caldă.

Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
16.12. pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
etc.

cpl.

1

Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).

16.13. Întocmit plan amenajări compartiment

oper.

1

Intocmit şi predat beneficiarului plan amenajări / modificări plan amenajări navă,
conform cu noua configuraţie a compartimentului.

17. REAMENAJAT GRUP SANITAR SGP - 2 buc
17.1

Eliberare grup sanitar

cpl.

2

17.2

Executat montaj şi finisaje pardoseli

mp.

4

17.3
17.4

Înlocuit closet turcesc şi sistem tragere apă
Izolat uşă grup sanitar

buc.
buc.

2
2

17.5

Refăcut
instalaţie
electrică,
întrerupătoare, corpuri de iluminat

cpl.

2

17.6

Executat izolaţie, finisaje pereţi

mp.

20

17.7

Înlocuit tubulatură oţel zincat

ml.

30

cpl.

2

montat

Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
etc.
18. REAMENAJAT SPĂLATOR MILITARI
17.8

18.1.

Eliberare grup sanitar

cpl.

1

18.2.

Înlocuit tablă zincată deteriorată

kg

320

18.3.

Executat montaj şi finisaje pardoseli

mp.

15

18.4.

Înlocuit uşă grup sanitar

buc.

1

18.5.

Refăcut
instalaţie
electrică,
întrerupătoare, corpuri de iluminat

cpl.

1

montat

Demontare faiantă/gresie, chiuvetă, oglindă, eliminat şapă, îndepărtat deşeurile de la
bord în scopul reamenajării.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat gresie. Cimentarea suprafeţelor / turnare şapă
se va executa după saturările metalice necesare şi echipamentelor noi.
Se înlocuiesc closeturile tip turcesc.
Îzolat uşă metalică grup sanitar . Dimensiune aproximative 600x 2100 mm
Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 1 buc.lampa navalizată 2x60W /230V construcţie
etanşă.
Pregătit suprafeţe pereţi, montat faianţă. Montarea faianţei se va executa după
saturările metalice necesare fixării traseelor de tubulatură.
Înlocuit tubulatură oţel zincat cu tubulatură PPR şi înlocuit fittingurile aferente,
circuit alimentare apă caldă.
Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).
Demontare faiantă/gresie, eliminat şapă, îndepărtat deşeurile de la bord în scopul
reamenajării.
Executat debitare şi finisare spaţiu acces. Sudat tabla debitată.
Pregătit suprafeţe pardoseală, montat gresie. Cimentarea suprafeţelor / turnare şapă
se va executa după saturările metalice necesare şi echipamentelor noi.
Înlocuit uşă metalică grup sanitar . Dimensiune aproximative 600x 2100 mm
Instalaţie electrică Se va realiza conform proiectului de instalare a echipamentelor,
mobilier. Se vor instala cel puţin 3 buc.lampa navalizată 2x60W /230V construcţie
etanşă, 1 buc întrerupător şi 2 buc prize 230V etanşe şi 5 lămpi oglindă.
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18.6.

Executat izolaţie, finisaje pereţi

mp.

40

18.7.

Înlocuit sifon de pardoseală
Executat treceri etanşe prin punţi şi pereţi
pentru cablaje reţele electrice, comunicaţii,
etc.

buc.

2

cpl.

1

Înlocuit chiuvete

buc

6

zi

*

18.8.

Pregătit suprafeţe pereţi, montat faianţă. Montarea faianţei se va executa după
saturările metalice necesare fixării duşurilor şi traseelor de tubulatură.
Conform traseelor de cablaj rezultate din proiectele de instalare echipamente noi
(proiecte realizate de către prestator sau puse la dispoziţie de către beneficiar).

Înlocuit chiuvetă cu baterie monobloc si sifon, dimensiuni aprox.500 x 420mm.
Cuplare la instalaţiile navei (apă sanitară şi scurgeri generale)
buc
6
Oglindă cu dimensiuni min. 400x400 mm şi poliţă.
18.10. Înlocuit oglindă cu poliţă
buc
6
Înlocuit baterie duş cu fixare pe perete.
18.11. Înlocuit baterii duş
19. FURNIZARE, INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCŢIUNE SISTEM RECEPŢIE SEMNALE TV
Achiziţionat şi montat antenă recepţie TV prin satelit/similar şi montat pe catargul
19.1. Achiziţionat şi montat antenă satelit/similar
buc
1
navei în locul convenit cu beneficiarul. Anntenă satelit cu gps şi gyro încorporată,
cu autotraking satelit emisie TV.
Achiziţionat şi montat amplificator de
Achiziţionat şi montat amplificator de semnal pentru 10 posturi în locul desemnat de
19.2.
buc
1
semnal
beneficiar
Achiziţionat şi montat distribuitor cu 10
19.3.
buc
1
Achiziţionat şi montat distribuitor cu 10 posturi în locul desemnat de beneficiar
posturi
Achiziţionat cablu TV cu ecranare. Montat cablul şi pozat pe sub izolaţie, mufat şi
19.4. Achiziţionat şi montat trasee de cablu TV
m.l.
300
conectat la distribuitor şi TV.
3. CAPITOLUL 3 – REPARAŢII
Nr.
Denumirea serviciului
UM
Cant.
Condiţii tehnice minimale
crt.
1. TAXE DOC
1.1
Prima şi ultima zi
zi
*
- Oferta va cuprinde toate taxele aferente ridicării/coborârii navei pe/de pe doc
inclusiv: manevra şi legarea docului, montare/demontare pasarelă acces la bord,
taxe pilotaj, taxe remorcaj şi taxe de căpitănie;
18.9.

1.2

Zile intermediare

In cadrul ofertei va fi luata in considerare mutarea navei pe cavaleţi in vederea
piturării integrale a operei vii în zona amplasării cavaleţilor iniţiali
* Numărul de zile de staţionare pe doc va fi stabilit de către ofertant funcţie de
timpul necesar executării serviciilor de doc.

2. TAXE CHEU
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2.1

Zile la cheu

zi

*

3. SERVICII GENERALE
3.1
Conectat/deconectat energie electrică

oper

*

3.2

Alimentare energie electrică

kw

*

3.3

Conectat/deconectat apă potabilă

oper

*

3.4

Alimentare apă potabilă

mc

*

3.5

Conectat/deconectat apă incendiu

oper

*

3.6

Alimentare apă incendiu

zi

*

3.7

Pompier

sch

*

3.8

Eliminare gunoi menajer

mc

*

Oferta va cuprinde toate taxele aferente: taxele de pilotaj, taxele de remorcaj şi
taxele de căpitănie;
* Numărul de zile de staţionare la cheu va fi stabilit de către ofertant în funcţie de
timpul necesar executării serviciilor care nu necesită andocare.
Consumul de energie electrică pentru realizarea utilităţilor de la bordul navei
(iluminat, prepararea hranei, alte utilităţi) va fi contorizat. Consumul de energie
electrică va fi calculat de către fiecare ofertant în funcţie de perioada de staţionare
a navei pentru executarea serviciilor de andocare şi reparaţii şi va fi inclus în
ofertă. Consumul mediu de energie electrică este de 250 kw/zi.
menajeră, apă tehnică) va fi contorizat. Consumul de apă va fi calculat de către
fiecare ofertant în funcţie de perioada de staţionare a navei pentru executarea
serviciilor de andocare şi reparaţii şi va fi inclus în ofertă. Consumul mediu de apă
este de 1 mc/zi. La conectarea/deconectarea la reţelele de energie electrică şi apă
vor fi încheiate procese verbale intre preşedintele comisiei de supraveghere şi
recepţie şi reprezentantul prestatorului în care vor fi specificaţi indecşii aparatelor
de măsurare şi cantitatea de energie electrică consumată pe perioada executării
reparaţiilor în scopul asigurării utilităţilor de la bordul navei.
Prestatorul are obligativitatea asigurării pe doc sau proximitatea docului a
facilităţilor sanitare pentru igiena echipajului (grup sanitar şi spălător pentru un
echipaj de minim 12 persoane, maxim 60 persoane). În cazul în care prestatorul nu
dispune de aceste facilităţi, acesta va asigura colectarea zilnică a apelor reziduale
(scurgeri generale si fecale) de la bord navei cu rezervor sau cisterna de colectare,
preţurile fiind incluse în taxele zilnice.
Se va asigura conectarea/deconectarea furtunurilor de alimentare cu apă de mare
(Pv/Pp) a navei la/de la un singur hidrant al docului
În taxele de conectare/deconectare energie electrică şi apă vor fi incluse şi taxele
pentru aparatele de măsurare. La montarea aparatelor de măsurare vor fi
prezentate fişele metrologice pentru acestea.
Valoarea prestaţiei pompierului va fi stabilită în funcţie de numărul de zile de
andocare şi cheiaj ofertat.
Gunoiul menajer va fi colectat la bord în pubele. Acesta va fi ridicat de la bord de
către prestator, la solicitarea reprezentantului beneficiarului (comandant navă,
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secund, şef de echipaj). La ridicarea gunoiului menajer se vor întocmi procese
verbale semnate de către reprezentanţii beneficiarului şi prestatorului, în care se
vor consemna cantităţile. Prestatorul va oferta serviciul de ridicare gunoi menajer
în lei/ mc. Eliminarea gunoiului tehnologic de la bord şi de pe doc reprezintă
obligaţia prestatorului. Cantitatea medie de gunoi menajer produs la bord este de
0,5 mc/zi.
Consumurile de energie electrică şi apă în scopuri tehnologice vor fi incluse în
cheltuielile pentru executarea fiecărui serviciu şi vor fi cuprinse în devize.
4. CALAJ ANDOCARE

Calajul se asigură şi se realizează integral de către prestator, conform procedurii
standard, după planul de forme al navei şi conform planului de andocare al navei,
pus la dispoziţia prestatorului de către beneficiar. Cu 24 de ore înainte de
andocarea navei, prestatorul va prezenta calajul reprezentantului beneficiarului
(Şefului Mecanic) iar în cazul docurilor plutitoare, prestatorul va prezenta
reprezentantului beneficiarului şi certificatul de siguranţă al docului, eliberat de
4.1
Realizat şi montat calaje
cpl
1
Autoritatea Navală Română, valabil pe toată durata de andocare a navei. În urma
verificării corectitudinii executării calajului şi documentelor docului,
reprezentantul beneficiarului va autoriza andocarea navei. Pe timpul andocării,
şantierul naval va permite accesul scafandrilor autonomi ai Forţelor Navale, pentru
verificarea modului de calare a navei.
5. CURĂŢAT OPERA VIE, CAVALEŢI, PENELE CÂRMEI ŞI ZONA DE ALTERNANŢĂ
5.1
Opera vie, cavaleţi, penele cârmei
mp
450
Curăţare cu jet de apă sub presiune la 250 bar.
5.2
Zona de alternanţă
mp
50
6. SABLAT OPERA VIE, CAVALEŢI, PENELE CÂRMEI ŞI ZONA DE ALTERNANŢĂ
6.1
Opera vie, cavaleţi, penele cârmei
mp
450
Oferta pentru sablare va ţine cont şi va fi pusă în concordanţă cu condiţiile tehnice
de pregătire a suprafeţelor cuprinse în specificaţia tehnică a furnizorului sistemului
6.2
Zona de alternanţă
mp
50
de piturare. Sablarea la oţel se va face SA 2.5.
7. SPĂLAT OPERA VIE, CAVALEŢI, PENELE CÂRMEI ŞI ZONA DE ALTERNANŢĂ
7.1
Opera vie, cavaleţi, penele cârmei
mp
450
Înainte de aplicarea primului strat de pitură anticorozivă se va sufla cu aer
suprafaţa sablată. Înainte de aplicarea următoarelor straturi de pitură se vor spăla
7.2
Zona de alternanţă
mp
50
suprafeţele cu jet de apă la presiune scăzută.
8. PITURAT OPERA VIE, CAVALEŢI, PENELE CÂRMEI ŞI ZONA DE ALTERNANŢĂ
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8.1

8.2

Piturat opera vie, cavaleţi, penele cârmei

de alternanţă

9. CURĂŢAT OPERA MOARTĂ
9.1
Opera moartă
10. SABLAT OPERA MOARTĂ
10.1

Opera moartă

450

mp

50

mp

300

Curăţare cu jet de apă sub presiune la 250 bar.

450

Oferta pentru sablare va ţine cont şi va fi pusă în concordanţă cu condiţiile tehnice
de pregătire a suprafeţelor cuprinse în specificaţia tehnică a furnizorului sistemului
de piturare. Sablarea la oţel se va face SA 2.5.

450

Înainte de aplicarea primului strat de pitură anticorozivă se va sufla cu aer
suprafaţa sablată. Înainte de aplicarea următoarelor straturi de pitură se vor spăla
suprafeţele cu jet de apă la presiune scăzută.

450

Vopsea anticorozivă epoxidică, strat de legătură şi strat final pentru toată
suprafaţa operei moarte; Oferta se va face pe mp/sistem în funcţie de marca de
vopsea folosită. Pentru toate operaţiunile executate se vor respecta specificaţiile
producătorului de vopsea (nr. de straturi şi grosimea acestora), iar seviciile se vor
executa sub directa supraveghere a acestuia.

mp

11. SPĂLAT OPERA MOARTĂ
11.1

Opera moartă

mp

12. PITURAT OPERA MOARTĂ
12.1

Piturat opera moartă

Vopsea anticorozivă epoxidică pentru toată suprafaţa operei vii, cârme, chile de
ruliu; Vopsea anticorozivă epoxidică pentru toată zona de alternanţă; Vopsea
antivegetativă cu durată de viaţă de 36 luni pentru toată suprafaţa operei vii,
cârme; Oferta se va face pe mp/sistem în funcţie de marca de vopsea folosită.
Pentru toate operaţiunile executate se vor respecta specificaţiile producătorului de
vopsea (nr. de straturi şi grosimea acestora), iar seviciile se vor executa sub directa
supraveghere a acestuia Garanţia sistemului de piturare a operei vii va fi de minim
36 de luni, certificată de reprezentantul furnizorului de pitură prin buletin / raport /
certificat de calitate a sablării şi tratamentelor aplicate la corp.

mp

mp

13. CURĂŢAT PUNTEA PRINCIPALĂ ŞI PUNTEA SUPERIOARĂ
13.1
Puntea principală şi puntea superioară
mp
400
Curăţare cu jet de apă sub presiune la 250 bar.
14. SABLAT PUNTEA PRINCIPALĂ ŞI PUNTEA SUPERIOARĂ
Oferta pentru sablare va ţine cont şi va fi pusă în concordanţă cu condiţiile tehnice
14.1
Puntea principală şi puntea superioară
mp
400
de pregătire a suprafeţelor cuprinse în specificaţia tehnică a furnizorului sistemului
de piturare. Sablarea la oţel se va face SA 2.5.
15. SPĂLAT PUNTEA PRINCIPALĂ ŞI PUNTEA SUPERIOARĂ
15.1
Puntea principală şi puntea superioară
mp
400
Înainte de aplicarea primului strat de pitură anticorozivă se va sufla cu aer
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16. PITURAT PUNTEA PRINCIPALĂ ŞI PUNTEA SUPERIOARĂ
16.1

Piturat cu vopsea antiderapanta puntea
principală şi puntea superioară

17. CURĂŢAT SUPRASTRUCTURA
17.1
Suprastructura
18. SABLAT SUPRASTRUCTURA
18.1

Suprastructura

mp

400

Vopsea anticorozivă epoxidică antiderapanta pentru punţi deschise pe toată
suprafaţa punţii principale şi punţii superioare. Oferta se va face pe mp/sistem în
funcţie de marca de vopsea folosită. Pentru toate operaţiunile executate se vor
respecta specificaţiile producătorului de vopsea (nr. de straturi şi grosimea
acestora), iar seviciile se vor executa sub directa supraveghere a acestuia).

mp

400

Curăţare cu jet de apă sub presiune la 250 bar.

400

Oferta pentru sablare va ţine cont şi va fi pusă în concordanţă cu condiţiile tehnice
de pregătire a suprafeţelor cuprinse în specificaţia tehnică a furnizorului sistemului
de piturare.

400

Înainte de aplicarea primului strat de pitură anticorozivă se va sufla cu aer
suprafaţa sablată. Înainte de aplicarea următoarelor straturi de pitură se vor spăla
suprafeţele cu jet de apă la presiune scăzută.

mp

19. SPĂLAT SUPRASTRUCTURA
19.1

Suprastructura

suprafaţa sablată. Înainte de aplicarea următoarelor straturi de pitură se vor spăla
suprafeţele cu jet de apă la presiune scăzută.

mp

20. PITURAT SUPRASTRUCTURA

Vopsea anticorozivă epoxidică, strat de legătură şi strat final pentru toată
suprafaţa suprastructurii; Oferta se va face pe mp/sistem în funcţie de marca de
20.1
Suprastructura
mp
400
vopsea folosită. Pentru toate operaţiunile executate se vor respecta specificaţiile
producătorului de vopsea (nr. de straturi şi grosimea acestora), iar seviciile se vor
executa sub directa supraveghere a acestuia.
21. TRASAREA LINIEI DE PLUTIRE, A SCĂRILOR DE PESCAJ, AL NUMĂRULUI DE BORDAJ ŞI A NUMELUI NAVEI
Pregătirea trasării liniei de plutire; Măsurare, marcare; Trasare prin vopsire la
pensulă a liniei de plutire, număr de bordaj, scari de pescaj şi a numelui navei;
Trasarea liniei de plutire, a scărilor de
Corectare zonă de alternanţă; Pentru toate operaţiunile executate (nr. straturi,
21.1
pescaj, al numărului de bordaj şi a numelui
mp
10
grosime strat, metode de pregătire şi aplicare, etc.) producătorului de vopsea (nr.
navei.
de straturi şi grosimea acestora), iar seviciile se vor executa sub directa
supravegherea a reprezentantului producătorului. Oferta prestatorului va cuprinde
costurile legate montarea / demontarea schelei cu materiale si manopera.
22. MĂSURAT GROSIMEA TABLELOR
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Pregătire puncte de măsurare şi marcare pe corp şi plan de desfăşurare table;
Executare măsurători; Înscriere rezultate măsurători pe planul desfăşuratei de
bordaj. Se vor marca, de către prestator pe desfăşurata tablelor de bordaj, filele de
22.3
pct
250
tablă
ce
trebuie
să
fie
înlocuite.
Măsurătorile la oprera moartă şi la suprastructură se vor face la tablă după
demontatea plăcilor de blindaj. Oferta prestatorului va cuprinde costurile legate
22.4
Măsurat grosime tablă suprastructură
pct
200
montarea / demontarea schelei cu materiale si manopera.
23. DEMONTAT, VERIFICAT, REPARAT, INLOCUIT PLACI PROTECTIE BLINDAJ
23.1
Reparat plăci blindaj Φ10 mm
mp
500
Se vor demontat toate plăcile de blindaj. Se vor curăţa, se vor sabla, se vor repara
sau înlocui placile de blindaj deteriorate, se vor monta la loc. Se vor vopsit. La
montare se va aplica o soluţie de izolare între placa de blindaj si tablele navei,
23.2
Înlocuit plăci blindaj Φ10 mm
kg
4000
pentru etanşeitate şi anticorozitate. Niturile de prindere ale blindajului se vor
asigura de prestator conform modelului.
24. ÎNLOCUIREA TABLELOR NECORESPUNZĂTOARE
24.1 ÎNLOCUIREA TABLELOR NECORESPUNZĂTOARE LA OPERA VIE
Marcarea zonelor afectate de coroziune ce urmează a fi înlocuite se efectuează de
către prestator. Debitare table corodate. Polizare (crăiţuire). Pozare file noi. Sudare
şi curăţire. Verificare suduri prin metode nedistructive (cu lichide penetrante sau
cu ultrasunet). Cantitatea specificată este estimativă, cantitatea reală şi locul unde
se înlocuieşte se va stabili în urma efectuării măsurătorilor grosimii tablei.
Înscriere rezultate măsurători în desfăşurata tablelor de bordaj. Oferta prestatorului
Înlocuire tablă navală A-36, gros. 6-10
24.1.1
Kg
10.000 va cuprinde costurile legate de înlocuirea tablelor, în care vor fi incluse şi
mm la opera vie.
montarea / demontarea schelei. Refacerea grosimii tablelor se va efectua prin
decuparea tablei necorespunzătoare şi inserţie de tablă nouă. Se va evita pe cât
posibil utilizarea caplamalelor. La înlocuirea tablelor se va avea în vedere
înlăturarea izolaţiei compartimentelor, pentru siguranţă asigurându-se o zonă
neizolată cu lăţimea de minim 50 cm de la marginea decupării, pe toată lungimea
conturului. Servicii aferente înlocuirii filelor de tablă sunt cuprinse la punctul 25.3.
24.2 ÎNLOCUIT TABLE NECORESPUNZATOARE LA PUNTEA PRINCIPALA, PUNTEA SUPERIOARA SI SUPRASTRUCTURA
Marcarea zonelor afectate de coroziune ce urmează a fi înlocuite se efectuează de
către prestator. Debitare table corodate. Polizare (crăiţuire). Pozare file noi. Sudare
24.2.1 Înlocuit tablă navală A36 δ 6-10 mm
kg
3.000
şi curăţire. Verificare suduri prin metode nedistructive (cu lichide penetrante sau
cu ultrasunet). Cantitatea specificată este estimativă, cantitatea reală şi locul unde
22.1
22.2

Măsurare grosime tablă opera vie
Măsurat grosime tablă opera moartă
Măsurat grosime tablă puntea principală şi
superioară

pct
pct

400
400
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se înlocuieşte se va stabili în urma efectuării măsurătorilor grosimii tablei.
Înscriere rezultate măsurători în desfăşurata tablelor de bordaj. Oferta prestatorului
va cuprinde costurile legate de înlocuirea tablelor, în care vor fi incluse şi
montarea / demontarea schelei. Refacerea grosimii tablelor se va efectua prin
decuparea tablei necorespunzătoare şi inserţie de tablă nouă. Se va evita pe cât
posibil utilizarea caplamalelor. La înlocuirea tablelor se va avea în vedere
înlăturarea izolaţiei compartimentelor, pentru siguranţă asigurându-se o zonă
neizolată cu lăţimea de minim 50 cm de la marginea decupării, pe toată lungimea
conturului. Se vor înlocui filele de tablă marcate.
24.3 SERVICII AFERENTE ÎNLOCUIRII TABLELOR NECORESPUNZĂTOARE
24.3.1 Înlocuit elemente de osatură
kg
2.000 Se înlocuiesc elementele de osatură necorespunzătoare.
Demontare/montare izolaţie din vată
În vederea înlocuirii tablei bordajului, se demontează tabla, elementele de
24.3.2 minerală ignifugată cu folie aluminizată şi
mp
100
rezistenţă, cablurile electrice, vata vată minerală ignifugată cu folie aluminizată
/polistirenul, etc. Acestea se vor remonta după înlocuirea tablei bordajului. După
tablă
înlocuirea tablei bordajului, înainte de refacerea izolaţiei, tabla se piturează şi la
interior conform sistemului de piturare al furnizorului de pitură. Montare izolaţie
din vată minerală ignifugată cu folie aluminizată /polistiren şi tablă zincată. vată
minerală ignifugată cu folie aluminizată /polistiren, tabla zincată şi cofrajul de
lemn nu se recuperează, se montează materiale noi asigurate în totalitate de
prestator. Vată minerală ignifugată cu folie aluminizată se fixează de bordaj prin
Demontare/montare izolaţie din polistiren
elemente de prindere vată sudate. Se montează în locul cofrajelor de lemn
24.3.3
mp
100
şi tablă
elemente de cofraj tip CD, UD din tablă zincată. Se va monta vată minerală
ignifugată cu folie aluminizată minim 50 mm, conform normelor navale. Rosturile
se vor etanşa cu bandă aluminizată adezivă . Polistirenul se fixează de bordaj prin
mustăţi sudate. Se remontează elementele de rezistenţă, se montează tabla de
protecţie şi celelalte elemente demontate la defrişare. Oferta prestatorului va
cuprinde toate costurile legate de demontarea/montarea izolaţiei.
Demontare/montare izolaţie din vată
În vederea înlocuirii tablei bordajului se demontează melamina, elementele de
24.3.4 minerală ignifugată cu folie aluminizată şi
mp
100
rezistenţă, cablurile electrice, polistirenul, vata minerală, etc. Acestea se vor
melamină
remonta după înlocuirea tablei bordajului. După înlocuirea tablei bordajului,
înainte de refacerea izolaţiei, tabla se piturează şi la interior conform sistemului de
Demontare izolaţie din polistiren şi
piturare al furnizorului de pitură. Montare izolaţie din polistiren/ vată minerală
24.3.5 melamină/montare melamină şi
vată
mp
100
ignifugată cu folie aluminizată şi melamină va fi susţinută de elemente de cofraj
minerală ignifugată cu folie aluminizată
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24.3.6

Demontare izolaţie din polistiren, placaj
tego şi tablă zincată /Montare vată
minerală ignifugată cu folie aluminizată

mp

100

24.3.7

Demontare/montare izolaţie din vată
minerală ignifugată cu folie aluminizată

mp

100

24.3.8

Demontare/montare gresie

mp

70

tip CD, UD din tablă zincată. vată minerală ignifugată cu folie aluminizată se
fixează de bordaj prin elemente de prindere sudate . Polistirenul se fixează de
bordaj prin mustăţi sudate. Polistirenul/vată minerală, plasa rabitz, cofrajul de
lemn şi melamina nu se recuperează, se montează la poziţie materiale noi asigurate
în totalitate de prestator. Se va monta stelaj metalic sau alte elemente rezistente la
foc pentru montarea pereţilor interiori din pal melaminat min 16 mm
grosime.Toate materiale vor fi rezistente la umiditate şi foc conform condiţiilor
din specificaţii tehnică şi certificatul de calitate al producătorului şi va respecta
modelul şi nuanţa de culoare a melaminei montată iniţial în compartiment. Se
remontează elementele de rezistenţă, şi celelalte elemente demontate la defrişare.
Oferta prestatorului va cuprinde toate costurile legate de demontarea/montarea
izolaţiei.
În vederea înlocuirii tablei bordajului se demontează plasa de sârmă, elementele de
rezistenţă, cablurile electrice, polistiren, placaj, tablă zincată, etc. Acestea se vor
remonta după înlocuirea tablei bordajului. După înlocuirea tablei bordajului,
înainte de refacerea izolaţiei, tabla se piturează şi la interior conform sistemului de
piturare al furnizorului de pitură. Vata de sticlă, plasa de sârmă, şi pânza ignifugă
nu se recuperează, se remontează la poziţie se remontează la poziţie materiale noi
asigurate în totalitate de prestator. Vata de sticlă nouă este fixată de bordaj prin
mustăţi sudate, plasă de sârmă nouă şi pânză ignifugă nouă. Se remontează
elementele de rezistenţă şi celelalte elemente demontate la defrişare. Oferta
prestatorului va cuprinde toate costurile legate de demontarea / montarea izolaţiei.
În vederea înlocuirii tablei bordajului se demontează plasa de sârmă, elementele de
rezistenţă, cablurile electrice, pânza ignifugă, vata de sticlă etc. Acestea se vor
remonta după înlocuirea tablei bordajului. După înlocuirea tablei bordajului,
înainte de refacerea izolaţiei, tabla se piturează şi la interior conform sistemului de
piturare al furnizorului de pitură. Vata de sticlă, plasa de sârmă, şi pânza ignifugă
nu se recuperează, se remontează la poziţie se remontează la poziţie materiale noi
asigurate în totalitate de prestator. Vata de sticlă nouă este fixată de bordaj prin
mustăţi sudate, plasă de sârmă nouă şi pânză ignifugă nouă. Se remontează
elementele de rezistenţă şi celelalte elemente demontate la defrişare. Oferta
prestatorului va cuprinde toate costurile legate de demontarea / montarea izolaţiei.
Demontare faiantă/gresie, spargere şapa, îndepărtat deşeurile de la bord. După
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24.3.9

Demontare/montare faianţa

24.3.10 Servicii acces la instalaţii

mp

70

ore

2.000

înlocuirea tablei bordajului se reface amenajarea cu gresie (pardoseală) şi faianţă
(bordaj). Gresia, faianţa şi materialele necesare punerii în operă sunt asigurate în
totalitate de prestator. Oferta prestatorului va cuprinde toate costurile legate de
demontarea / montarea izolaţiei.
Demontare/montare tablouri electrice, cuşete, etc (fără deteriorarea acestora) de pe
pereţi/podea în vederea accesării diverselor instalaţii/tubulaturi.

Înlocuiri table de mici dimensiuni (Soft
kg
3.000 Reparaţii metalice diverse de mici dimensiuni.
steel)
25. ÎNLOCUIREA ZINCURILOR DE PROTECŢIE ELECTROCHIMICĂ
Se demontează zincurile vechi de pe corpul navei. Se curăţă zonele de contact. Se
toarnă zincurile la dimensiuni, (410x285x79-24buc) se montează la poziţie
zincurile pe platbandă de oţel, crestare mecanică zincuri. Nu se admite acoperirea
cu vopsea a zincurilor, deci înainte de vopsirea corpului navei zincurile se
protejează cu vaselină, care se va îndepărta după vopsire. Se cimentuiesc piuliţele.
Zincuri protecţie corp si casete prize de
Montare zincuri noi pe corpul navei, conform planului de amplasare al zincurilor
25.1
kg
260
fund 410x285x79-24buc
nava proiect 1316. Se verifică existenţa continuităţii între zincuri şi corpul navei,
poziţionarea anozilor se va efectua după planul de protecţie cu zincuri a operei vii,
materialul va fi asigurat de executantul serviciului, din aliaj de zinc marca Zn -R1
(puritate 99%) La procesul verbal de recepţie al serviciului se va anexa certificatul
de calitate a materialului şi fişa cu măsurătorile rezistenţei de contact între anozi şi
corpul navei.
26. REVIZIE CAPITALĂ LA CASETE PRIZE DE FUND, MAGISTRALĂ APĂ PESTE BORD ŞI CLAPEŢI DE BORDAJ
Revizie casete prize de fund Kingston
Se demontează de la poziţie şi se transportă la secţie, se desfac în părţi
26.1
buc
2
300x300
componente, se curăţă mecanic şi se spală, spălarea cu apă a componentelor
demontate se va efectua după terminarea operaţiunilor de sablare uscată minim SA
26.2
Revizie valvule de colţ DN 200
buc
2
2, uscarea se va efectua avându-se în vedere prevenirea apariţiei ruginii. Se
26.3
Revizie valvule intermediare DN 200
buc
2
inspectează, se şlefuiesc manual sau pe maşini unelte a suprafetelor de etanşare. Se
înlocuiesc prezoane, piuliţe şi garnituri de etanşare din klingherit. Se asamblează
şi se etanşează, se execută presa hidraulică la minim 3 bar pe stand probe şi se vor
26.4
Revizie filtre nămol 50x35 alamă
buc
2
întocmi buletine de verificare în prezentă reprezentanţilor beneficiarului. Se
vopsesc (grund anticoroziv şi culoare finală), Se montează la bord. Probe de
funcţionare în instalaţie.
26.5
Revizie tehnică magistrală apă peste bord
ml
50
Se demontează de la poziţie magistrala de apă peste bord. Se transportă la secţie.
24.3.11
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26.6

Revizie clapeţi de bordaj

buc

9

26.7

Înlocuit valvulă de colţ DN200

buc

2

26.8

Înlocuit valvulă intermediare DN 200

buc

2

27. REPARATIE CAPITALĂ INSTALAŢIA DE DRENAJ
27.1
Înlocuit sorburi instalaţie drenaj R 32
buc
27.2
Înlocuit sorburi instalaţie drenaj R 50
buc
27.3
Înlocuit sorburi instalaţie drenaj R 65
buc
Furnizare/instalare şi punere în funcţiune
27.4
electropompă de drenaj – incendiu
buc
verticală tip W65/similar
27.5
Confecţionat suporţi de pompă Tb
buc

10
10
10
2
1

27.6

Înlocuit pornitor electromagnetic

buc

2

27.7

Montat sistem de avertizare cu senzori
nivel apă compartimente

cpl

1

27.8
27.9
27.10
27.11
27.12
27.13
27.14

Înlocuit pompă BKF 4-III-470/similar
Înlocuit valvulă RVDN 32/similar
Înlocuit valvulă RVDN 32 –I /similar
Înlocuit valvulă BDR 32/similar
Înlocuit valvulă RVDN 40-I/similar
Înlocuit valvulă RVDN 50-I/similar
Înlocuit valvulă RVDRN 50-I/similar

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
2
8
1
3
2
6

Se curăţă, spală şi se vopseşte anticorosiv. Se montează la bord. Se înlocuiesc
garniturile şi şuruburile de prindere flanşe. Se fac probe în instalaţie.
Demontare de la poziţie şi transportare la secţie; demontare în părţi componente;
curăţare mecanică şi spălare; inspectare, şlefuire manuală sau pe maşini unelte;
asamblare şi etanşare; executare presă hidraulică; vopsire; montare la bord; probe
la rece pe doc şi la apă.
Demontarea valvulei vechi, montarea valvulei noi, Se înlocuiesc şuruburi cu
piuliţă şi garniturile de etanşare din klingherit/placă cauciuc. Înainte de montare se
execută presa hidraulică a valvulei. În cazul în care valvulele de la punctul 29.2 şi
29.3 se constată că sunt deteriorate şi uzate peste limitele admise şi nu se mai pot
salva se vor înlocui.
Demontare de la poziţie şi înlocuirea acestora după model cu unele noi.
Demontare de la poziţie şi înlocuirea acestora după model cu unele noi.
Demontare de la poziţie şi înlocuirea acestora după model cu unele noi.
Electropompele vor fi asigurate de prestator. Ualim= 380V, Pn=3bar, înălţime
coloană aspiraţie=6,9m, înălţime coloană refulare=26m, Qmin=35mc/h. Se
modifică postamentul, tubulatura de aspiraţie şi refulare. Se va instala o pompă
nouă care va dubla pompa existentă. Se va înlocui tabloul de alimentatare, prin
înlocuirea contactoarelor, releelor de protecţie, a siguranţelor automate, a lămpilor
de semnalizare şi a pornitoarelor/opritoarelor. Se vor reface trecerile prin pereţi.
Se fac probe în funcţiune.
Se va monta un sistem de supraveghere cu alarmare sonoră şi vizuală a depăşirii
nivelului de siguranţă apă în compartimente. Senzori nivel apă santină 30 buc.
Confecţionat tablou alimentare şi avertizare care va conţine o schemă sinoptică a
navei cu toate compartimentele etanşe ale acesteia.
Înlocuit pompa cu una nouă la aceleaşi specificaţii sau superioare.
Demontarea valvulei vechi, montarea valvulei noi, Se înlocuiesc şuruburi cu
piuliţă şi garniturile de etanşare din klingherit/placă cauciuc. Înainte de montare se
execută presa hidraulică a valvulei.
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27.15 Înlocuit valvulă RVDN 65-I/similar
buc
4
27.16 Înlocuit valvulă RUCRN 50-I/similar
buc
5
27.17 Înlocuit valvulă RUDRN 65-I/similar
buc
3
27.18 Înlocuit valvulă RVCRN 65-I/similar
buc
6
27.19 Înlocuit filtru PU-0,5 DN 65/II
buc
5
Se vor asigura de prestator. Conform modelului din documentaţia tehnică a navei.
27.20 Înlocuit FND 50/similar
buc
5
Se vor asigura de prestator. Conform modelului din documenţia tehnică a navei.
27.21 Înlocuit pâlnii aspiraţie
buc
25
Se vor asigura de prestator. Conform modelului din documenţia tehnică a navei.
27.22 Înlocuit tubulatură Ø 38x4
ml
30
Modelat tubulatura nouă după model. Fitingurile de oţel, flanşele şi garniturile
aferente vor fi asigurate de către prestator. Probe în instalaţie.
27.23 Înlocuit cot Ø 38x4
buc
10
27.24 Inlocuit flanse Ø 38x4
buc
16
27.25 Înlocuit tubulatură Ø 45x5
ml
20
27.26 Înlocuit cot Ø 45x5
buc
6
27.27 Inlocuit flanse Ø 45x5
buc
12
27.28 Înlocuit tubulatură Ø 57x5
ml
50
27.29 Înlocuit cot Ø 57x5
buc
14
27.30 Inlocuit flanse Ø 57x5
buc
20
27.31 Înlocuit tubulatură Ø 76x5
ml
120
27.32 Înlocuit cot Ø 76x5
buc
30
27.33 Inlocuit flanse Ø 76x5
Buc
50
28. REPARATIE CAPITALĂ INSTALAŢIA DE APĂ POTABILĂ ŞI SANITARĂ
Hidroforul va fi asigurat de către prestator la specificaţii celui vechi. Se va
demonta vechiul hidrofor, se va scoate de la bord şi transporta la sediul
beneficiarului. Se va monta noul hidrofor, se va lega în instalaţie. Se vor vor
executa probe. Se va înlocui tabloul de alimentare şi se vor executa legăturile în
tablou principal de distribuţie. Se va înlocui traseul de cablu, se vor înlocui
Furnizare/instalare şi punere în funcţiune
contactorii, pornitorul/opritorul, releele de protecţie, presostatul şi lămpile de
hidrofor apă potabilă
28.1
cpl
1
semnalizare în funcţie de specificaţiile noului echipament. Toate materialele vor fi
Pn 4 bar, V 500 L.
asigurate de prestator. Înlocuit electropompă apă potabilă ( Q 4m3/h, 3000rot, H
25m). Vor fi asigurate de către prestator la specificaţiile cel puţin egale cu cele
vechi. Se vor demonta vechile pompe, se vor scoate de la bord şi transporta la
sediul beneficiarului. Se vor monta noile pompe, câte două pe instalaţie
posibilitatea de folosire a câte o pompă(cealalta rezervă) şi interconectarea acestor.
Se va monta pe fiecare pompă filtru „Y” şi supapă unicsens. Se vor monta
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28.2

Furnizare/instalare şi punere în funcţiune
hidrofor apă sanitară Pn 2,5 bar, V 200 L.

cpl

1

28.3

Furnizare,instalare şi punere în funcţiune
boiler apă caldă V 500 L

cpl

1

28.4

Furnizare,instalare şi punere în funcţiune
boiler 40 L bucătărie şi legat în instalaţie

Cp1

1

robineţii cu bilă în vederea posibilităţii de izolare a pompei în instalaţie. Se vor
înlocui traseele de cabluri şi se vor lega în tablourile de alimentare.Se vor monta
pornitoare automate pentru fiecare electropompă. Vor fi montate manometre şi
presostate.
Hidroforul va fi asigurat de către prestator la specificaţii celui vechi. Se va
demonta vechiul hidrofor, se va scoate de la bord şi transporta la sediul
beneficiarului. Se va monta noul hidrofor, se va lega în instalaţie. Se vor vor
executa probe. Se va înlocui tabloul de alimentare şi se vor executa legăturile în
tablou principal de distribuţie. . Se va înlocui traseul de cablu, se vor înlocui
contactorii, pornitorul/opritorul, releele de protecţie, presostatul şi lămpile de
semnalizare în funcţie de specificaţiile noului echipament. Toate materialele vor fi
asigurate de prestator. Înlocuit electropompă apă potabilă ( Q 4m3/h, 3000rot, H
25m). Vor fi asigurate de către prestator la specificaţiile cel puţin egale cu cele
vechi. Se vor demonta vechile pompe, se vor scoate de la bord şi transporta la
sediul beneficiarului. Se vor monta noile pompe, câte două pe instalaţie
posibilitatea de folosire a câte o pompă(cealalta rezervă) şi interconectarea acestor.
Se va monta pe fiecare pompă filtru „Y” şi supapă unicsens. Se vor monta
robineţii cu bilă în vederea posibilităţii de izolare a pompei în instalaţie. Se vor
înlocui traseele de cabluri şi se vor lega în tablourile de alimentare.Se vor monta
pornitoare automate pentru fiecare electropompă. Vor fi montate manometre şi
presostate.
Boilerul se va asigura de către prestator. Boiler cu capacitatea de 500 l
Talim=380 V. Se va demonta vechiul boiler. Se va scoate de la bord şi transporta
la sediul beneficiarul. Se va monta noul boiler, se va lega în instalaţie şi se vor
executa probe. Se va înlocui tabloul de alimentare al boilerului şi se vor executa
legăturile acestuia în tabloul principal de distribuţie.
Se va achiziţiona un boiler min 40L , Talim=220V/380V, Pmin=2000W.
Se vor confecţiona postamenţi şi se va lega în instalaţie. Se va confecţiona tablou
de alimentare cu contactor, releu termic, pornitor/opritor, lampă prezentă tensiune
în funcţie de specificaţiile noului echipament. Se va lega în instalaţia de alimentare
cu apă caldă bucătărie şi WC cadre. Se vor înlocui traseele de tubulaturi Φ 3/4" =
15 ml şi robineţii de izolare în instalaţie 4 buc 3/4”. Traseele de tubulaturi vor fi
pozate pe sub izolaţie din bucătărie.
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28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
28.10

Înlocuit tubulaturi apă potabilă 1”
Înlocuit coturi 1”
Înlocuit flanşe 1”
Înlocuit tubulaturi apă potabilă 3/4”
Înlocuit coturi ¾”
Înlocuit flanşe ¾”

m.l
buc
buc
m.l
buc
buc

50
15
30
50
15
30

28.11

Înlocuit baterii chiuvete monobloc 3/4”.

buc

15

28.12

Înlocuit chiuvete 50X40

buc

15

28.13
28.14
28.15
28.16
28.17
28.18
28.19

Înlocuit robineţi 3/4” scaun
Înlocuit robineţi 1” scaun
Înlocuit valvule DN40
Înlocuit valvule DN 32
Înlocuit valvule DN 25
Înlocuit valvule DN20
Înlocuit valvule DN 50
Curăţare depuneri, spălare tancuri apă
potabilă
Piturat interior tanc cu vopsea alimentară
Demontat, curăţat, verificat capac vizită
tanc
Înlocuit prezoane, piuliţe, garnituri.
Înlocuit capace guri vizită tancuri nr. 16 şi
17
Repoziţionat sorb cu reţinere Ø65
Înlocuit sorb cu reţinere Ø65
Înlocuit filtru bateriologic
Alimentare tanc cu apă (plin) în vederea
analizei potabilităţii

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

30
10
10
14
8
8
4

mp

150

mp

150

buc

2

buc

28

buc

2

cpl
buc
buc

2
2
2

mc

13

28.20
28.21
28.22
28.23
28.24
28.25
28.26
28.27
28.28

Tubulatură şi fitinguri. Se demontează tubulatura veche, se modelează tubulatura
nouă după şablon, se sudează flanşele la capete, se înlocuiesc garniturile şi
şuruburile aferente, se fac probe în instalaţie.
Baterii chiuvetă cupru monobloc. Pentru bucătărie se va achoziţiona o baterie
bucătărie cu pară mobilă. Se vor asigura de către prestator. Baterii 3/4”.
Chiuvete ceramice la dimensiunile celor vechi. Se vor schimba elementele de
prindere. Se vor înlocui scurgerile rapide. Pentru bucătărie se va achiziţiona o
chiuvetă granit cu loc spălare vase şi legume şi suport scurgere. Se vor asigura de
către prestator.
Se vor asigura de către prestator.
Se vor asigura de către prestator.
Demontarea valvulei vechi, montarea valvulei noi, Se înlocuiesc şuruburi cu
piuliţă şi garniturile de etanşare din klingherit/placă cauciuc. Înainte de montare se
execută presa hidraulică a valvulei.
Se curăţă prin raşchetare şi periere mecanică, se spală cu apă dulce, se elimină
reziduurile; Se pregăteşte suprafaţa pentru piturat; Se va folosi vopsea specială,
garantată minim 3 ani şi care este avizată de ministerul sănătăţii.
Demontare capace (700x600mm) de la poziţie şi transportare la secţie; curăţare
mecanică şi spălare; inspectare, vopsire; montare la poziţie; probe. Dacă la
verificare se constată că sunt corodate excesiv atunci se vor
înlocui.
Revizie filtru bacteriologic pentru apă prin înlocuit elementele filtrante.
Se execută analiza potabilităţii apei şi rezultatele vor fi consemnate în buletinul de
analize eliberat de către un laborator autorizat. În situaţia în care rezultatele
analizei sunt necorespunzătoare prestatorul va goli tancurile de apă, va executa o
nouă spălare şi alimentare cu apă şi va executa o nouă analiză. Toate cheltuielile
suplimentare pentru o nouă analiză a potabilităţii apei din tancuri vor fi suportate
de către prestator.
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28.29 Analiza potabilităţii apei din tanc.
buc
2
29. REPARAŢIE CAPITALĂ INSTALAŢIA DE GUVERNARE
29.1

Măsurat jocuri la cârme

buc

2

Curăţat zona de măsurare ; efectuat măsurători din exterior, verificat încadrare in
cote

29.2
29.3
29.4

Demontat / montat pana cârmei
Efectuat presă la penele cârmei
Demontat / montat ax cârmă

buc
cpl
buc

2
2
2

Presă cu aer 2bar

29.5

Înlocuit piuliţă ax

buc

2

Piuliţele M108x65 vor fi înlocuite numai în situaţia în care în urma verificărilor se
constată că filetul este uzat.
Serviciul se va executa în situaţia în care valorile jocurilor constatate în urma
29.6
Înlocuit rulmenţi tip 22220;
buc
2
măsurătorilor sunt situate peste limitele admise în documentaţia tehnică
29.7
Rectificat ax cârmă
buc
2
Rectificat pe strung ax cârmă.
29.8
Înlocuit ax cârmă
buc
2
Confecţionat ax oţel cârmă Ø95, L=1540mm
29.9
Refacerea etanşeităţii axelor cârmelor
buc
2
înlocuit salamastra.
Prezoanele M16x300 şi piuliţele M16 vor fi înlocuite numai în situaţia în care, în
29.10 Înlocuit prezoane şi piuliţe uzate
cpl
24
urma verificărilor, se constată că filetul este uzat.
Furnizare, montare şi punere în funcţiune
Curăţat zona de măsurare ; efectuat măsurători din exterior, verificat încadrare in
29.11
Cpl
1
instalaţie de guvernare
cote
30. REPARAŢIE CAPITALĂ INSTALAŢIA DE ANCORARE SI MANEVRA. LANŢ ANCORĂ 2 CHEI ; CALIBRU= 18 MM.
Întindere lanţuri pe doc, spălare şi curăţare
Întinderea se execută prin filare din vinci şi tractare cu macara doc; Se curăţă şi se
30.1
cpl
2
cu jet de apă
spală cu jet de apă sub presiune la 250 bar; Verificare prin aspectare, ciocănire şi
măsurare ; Se decuplează cheile uzate, se înlocuiesc; Se vopseşte cu anticorosiv
Înlocuirea cheilor de împreunare
30.2
buc
4
negru . Pentru toate operaţiunile executate se vor respecta specificaţiile
necorespunzătoare.
producătorului de vopsea (nr. de straturi şi grosimea acestora); Se execută
30.3
Vopsirea lanţurilor cu vopsea anticorosivă
m.p.
10
întoarcere lanţ, cuplare vârtej ancoră şi cioc de papagal; Se marchează cheile de
30.4
Marcare chei de lanţ
buc
4
lanţ cu vopsea albă.
Întoarcere şi montare la poziţie lanţuri
30.5
cpl
1
ancoră
30.6
Spălarea şi curăţarea ancorei cu jet de apă
cpl
1
Curăţarea şi spălarea cu jet de apă sub presiune la 250 bar; Verificarea prin
aspectare, ciocănire şi măsurare ; Vopsirea cu anticoroziv (pitură neagră
Vopsirea ancorelor cu vopsea anticorosivă
anticorozivă bituminoasă) Pentru toate operaţiunile executate se vor respecta
30.7
cpl
2
bituminoasă
specificaţiile producătorului de vopsea (nr. de straturi şi grosimea acestora).
Se va înlocui controlerul de acţionare al cabestanului cu un controler
30.8
Înlocuit controler cabestam
cpl
1
nou.Materialele necesare pentru executarea conexiunii controlerului vor fi
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30.9
30.10
30.11

Înlocuit tablou alimentare cabestan

cpl

1

asigurate de către prestator.
Înlocuit tablou alimentare şi automatizare cabestan complet.Tabloul va cuprinde
toate elementele de automatizare, protecţie, forţă şi supraveghere, conexiunile şi
cablajul de la tablou la cabestan.
Se va consolida puntea şi elementele de osatură din jurul postamentului.
Conform documentaţie tehnice.
Vinciul va fi asigurat de către prestator. Vinci manevră cu acţionare manuală 40tf.
Vinciul va fi echipat cu 30 m parâmă metalică.
Sistem de ghidare, stope, nari.

Reparat postament cabestan (softsteel)
kg
100
Reparat capital cabestanul de ancoră
cpl
1
Furnizare, montare şi punere în funcţiune
30.12
cpl
1
vinci manevră la pupa navei
Confecţionat sistem de ghidaj parâme vinci
30.13
cpl
1
pupa
30.14 Revizie sistem de ghidare şi blocare lanţ
cpl
1
Repoziţionat sistem ghidare, reparat stopă.
30.15 Curăţat mecanic puţul lanţului
m.p
7
Curăţarea mecanică şi spălarea cu jet de apă sub presiune la 250 bar; Vopsirea cu
anticoroziv (pitură neagră anticorozivă bituminoasă); Pentru toate operaţiunile
Spălat puţul lanţului de ancoră cu apă
30.16
mp
7
executate se vor respecta specificaţiile producătorului de vopsea (nr. de straturi şi
dulce
grosimea acestora).
Piturat cu vopsea anticorozivă bituminoasă
30.17
mp
7
puţul lanţului
31. CURĂŢAREA ŞI SPĂLAREA ŞI REPARAREA TANCURILOR DE COMBUSTIBIL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ŞI 13
Se vor înlocui senzori de minim şi maxim din tancurile de combustibil. Se vor
monta senzori de nivel CL în tancurile de consum. Se va repara tabloul de
31.1
Reparat instalaţia semnalizare tancuri CB
cpl
1
semnalizare prin înlocuirea lămpilor semnalizare, a circuitelor electrice, a
siguranţelor şi a contactoarelor. Se va confecţiona tablou nou şi se va monta. Se
vor înlocuit comutatoarele.
Demontare capace de vizită (600x700mm). Dănfuire / aerisirea tancurilor şi
elibererea certificatelor de gas free pentru fiecare tanc. Curăţarea manuală a
Curăţarea şi spălarea tancurilor de
tancurilor prin răzuire şi ştergere. Reziduurile petroliere se colectează şi se
31.2
m.p.
1.200
combustibil
transportă pentru neutralizare.
Curăţare şi piturare capace de vizită, înlocuire prezoane, piuliţe, şaibe, înlocuire
garnituri capace. Se montează capacele de vizită, se execută probe de etanşare.
Vor fi asigurate de prestator. Se vor înlocui elementele de etanşare şi piuliţele de
31.3
Înlocuit sorburi DN 65
cpl
12
prindere.
Se vor confecţiona aerisiri noi după modelul existent. Se vor suda şi etanşa în
31.4
Înlocuit aerisiri tancuri combustibil
kg
700
punte.
31.5
Înlocuit garnituri capace guri vizită din
mp
12
Demontare, curăţare mecanică, şlefuit şi păsuit suprafeţele de etanşare ventil,
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31.6

cauciuc
Înlocuit prezoane şi piuliţe capace guri
vizită

buc

200

montare la poziţie, probe.
Se vor asigura de către prestator. M10

Se demontează de la poziţie şi se transportă la secţie, se desfac în părţi
componente, se curăţă mecanic şi se spală, spălarea cu apă a componentelor
demontate se va efectua după terminarea operaţiunilor de curăţare / prelucrare /
şlefuire mecanică, uscarea se va efectua avându-se în vedere prevenirea apariţiei
Preluat, prelucrat şi neutralizat reziduuri
31.7
m.c.
10
ruginii. Se inspectează, se şlefuiesc manual sau pe maşini unelte a suprafetelor de
petroliere
etanşare. Se înlocuiesc prezoane, piuliţe şi garnituri de etanşare din klingherit. Se
asamblează şi se etanşează, se execută presa hidraulică. Se vopsesc (grund
anticoroziv şi culoare finală), Se montează la bord. Probe de funcţionare în
instalaţie.
Demontarea robineţilor vechi, montarea robineţilor noi, Se înlocuiesc şuruburi cu
31.8
Înlocuit robinet cu sertar 1 ¼”
buc
12
piuliţă şi garniturile de etanşare din klingherit/placă cauciuc. Înainte de montare se
execută presa hidraulică.
31.9
Eliberare certificat Gass Free
Insp.
12
Eliberare certificate Gas Free pentru 12 tancuri combustibil.
Se va decupa tabla necorespunzătoare. Se va înlocui tabla cu tablă nou prin
31.10 Înlocuit tablă necorespunzătoare tancuri
kg
500
inserţie. Se va pitura.
31.11 Executat presă tancuri
buc
12
Se va executa presă cu aer comprimat la 2 bar.
32. REPARAŢIA CAPITALĂ A INSTALAŢIEI DE STINS INCENDIU CU APĂ
Pompele vor fi asigurate de prestator.Talim = 380V, Pn=3bar, înălţime coloană
aspiraţie=6,9m, înălţime coloană refulare=26m, Qmin=35mc/h.. Pompele de vor
înlocui cu pompe verticale multietajate egale sau superioare ca caracteristici. Se
Furnizare, instalare si punere în funcţiune
32.1
cpl
2
modifică postamentul, tubulatura de aspiraţie şi refulare. Se confecţiona instalaţia
electropompă stins incendiu
de legarea a pompei a doua de dublaj a instalaţiei. Se va înlocui tabloul de
alimentare şi pornitoarele/opritoarele. Se vor înlocui traseele de cablaj de la tablou
la TDP.
Furnizare, instalare şi punere în funcţiune
Pornitoare electromagnetice.Vor fi asigurate de către prestator.
32.2
cpl
2
pornitoare
Se va proiecta şi monta instalaţie de comandă de la distanţă pe puntea principală
Confecţionat instalaţie de comandă puntea
32.3
cpl
1
în dreptul compartimentului APRN pupa, într-o locaţie convenită cu beneficiarul,
principală
conform normelor navale în vigoare.
32.4
Confecţionat suport şi legat în instalaţie
cpl
1
Suport tablă 1 cm, trasee de tubulatură, fitinguri. Se va etanşa şi se vor executa
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pompă stins incendiu rezervă
probe în instalaţie.
32.5
Înlocuit hidrant drept DN 80
buc
2
Se demontează valvulele, hidranţii şi supapele vechi. Se montează cele noi. Se fac
probe de etanşare şi funcţionare în instalaţie.
32.6
Înlocuit hidrant colţ DN 80
buc
8
32.7
Înlocuit valvule drepte DN 80
buc
4
32.8
Înlocuit valvule cu reţinere DN 80
buc
3
32.9
Înlocuit valvulă fluture DN 80
buc
4
32.10 Înlocuit supape siguranţă
buc
4
32.11 Înlocuit tubulatură DN 65
ml
30
Înlocuit tubulatură veche, se modelează tubulatura nouă după şablon, se sudează
flanşele la capete, se înlocuiesc garniturile şi şuruburile aferente, se fac probe în
32.12 Înlocuit tubulatură DN 100
ml
30
instalaţie.
32.13 Înlocuit flanşe Ø182
buc
10
32.14 Înlocuit flanşe Ø280
buc
10
32.15 Înlocuit coturi DN65 la 90°
buc
10
32.16 Înlocuit cot DN100 la 120°
buc
10
33. REPARAŢIE CAPITALĂ INSTALAŢIE DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ
Furnizare, instalare şi punere în funcţiune
Grelcile se vor asigura de către prestator. Grelci Pmin=900W=6 buc,
33.1
grelci electrice cu alimentare 380V şi
buc
9
Pmin=450W=3buc
termostat de ambient 0-30°C
Se va asigura de către prestator. Se va lega la instalaţiile navei. Tabloul va fi
conectat la TPD. Traseele de cablaj de la tablouri la TPD se vor înlocui. Se va
33.2
Înlocuit tablouri alimentare
buc
1
înlocui USOL şi protecţiile din TPD. Tablou alimentare grelci cu comutatoare
4=buc, lampi semnalizare, siguranţe automate, relee protecţie în funcţie de
specificaţiile noului echipament.
33.3
Înlocuit cablu alimentare
ml
100
Se vor înlocui traseele de cablu 3x1,5 de la tablourile de alimentare la grelci.
34. REPARAŢIE CAPITALĂ INSTALAŢIA DE ILUMINAT NORMAL, INTERIOR, EXTERIOR ŞI AVARIE ŞI ALIMENTARE 220V
Tablourile vor fi asigurate de către prestator. Vor fi prevăzute cu sigurante
automate calibrate pentru fiecare linie conform documentaţiei tehnice de la bord.
34.1
Înlocuit tablouri alimentare
buc
4
Deasemenea vor fi prevăzute cu comutatoare pentru izolarea în reţea a fiecărei
linii şi lămpi prezentă tensiune, riglete.
Înlocuit corpuri iluminat tip SN
Se vor asigura de către prestator. Corpuri de iluminat cu LED de dimensiuni şi
34.2
buc
60
328/similar
luminozitate similare.
Înlocuit corpuri de iluminat FIDAN/
34.3
buc
64
similar LED
34.4
Înlocuit corpuri de iluminat FINAP/
buc
30
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34.5
34.6
34.7
34.8
34.9
34.10
34.11

similar LED
Înlocuit corpuri de iluminat LMS/ similar
LED
Înlocuit întrerupători cod 1010/similar
Înlocuit doze derivaţie
Înlocuit corpuri de iluminat SN 110
/similar LED
Înlocuit corpuri de iluminat AON 1x14W/
similar LED
Înlocuit cutie cu transformatoare iluminat
portativ 24V
Înlocuit aplice de citit/ similar LED

buc

34

buc
buc

120
30

buc

40

buc

10

buc

2

buc

30

Se vor asigura de către prestator
Se vor asigura de către prestator. Corpuri de iluminat cu LED de dimensiuni şi
luminozitate similare.
Se vor asigura de către prestator
Se vor asigura de către prestator. Corpuri de iluminat cu LED de dimensiuni şi
luminozitate similare.
Se vor asigura de către prestator

Înlocuit transformatoare 380V-220V, min
buc
2
20 KVA
34.13 Înlocuit cablu 2x1,5 mm
ml
5.000 Se va asigura de prestator
34.14 Înlocuit cablu 2x2,5mm
ml
5.000 Se va asigura de prestator
34.15 Înlocuit prize electrice 220V ceramice 16A
buc
100
Se vor asigura de către prestator
35. REPARAŢIE CAPITALĂ INSTALAŢIA DE AER COMPRIMAT
Demontat de la poziţie compresoarele, buteliile şi agregatele aferente instalaţiei.
35.1
Eliminat compresoare şi butelii aer vechi
Cpl
1
Predate la beneficiar.
Prestatorul va proiecta o instalaţie de aer comprimat serviciu care va asigura aerul
Furnizare, instalare şi punere în funcţiune
necesar creării pernei de aer la hidrofoare şi 2 distribuitoare de aer (1 sala maşini,
35.2
instalaţie aer comprimat serviciu Pn=10bar Serv.
1
1 prova hol cazarmă 18 militari) cu robineţi şi prevăzute cu 2(două) furtune
flexibile de min. 30 m. Toate materialele şi compresoarul, butelia şi celelalte
cu răcire pe apă, cu 2 butelii aer min. 100 l.
materiale şi echipamente vor fi asigurate de către prestator.
36. REPARAŢIE CAPITALĂ INSTALAŢIE DE SCURGERI GENERALE ŞI FECALE
36.1
Curăţat tanc reziduuri şi fecale
mp
60
Curăţat, spălat şi piturat.
Se va asigura de către prestator. T=380V, Pn=3bar, înălţime coloană
aspiraţie=6,9m, înălţime coloană refulare=26m, Qmin=15 mc/h. Pompa va fi
36.2
Înlocuit electropompă fecale
buc
1
prevăzută cu tocător şi va avea caracteristicile cel puţin egale sau superioare celei
existente. Se va înlocui şi tabloul de alimentare al acesteia în funcţie de
specificaţiile noului echipament.
34.12
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36.3

Curăţat şi spălat instalaţie

cpl

1

36.4

Înlocuit tubulatura tanc reziduuri şi fecale

ml

35

36.5
36.6
36.7

Înlocuit sifoane de pardoseală cu închidere
Revizie instalaţie
Înlocuit valvule de trecere DN80

buc
cpl
buc

10
1
5

36.8

Înlocuit valvule DN50

buc

5

36.9

Înlocuit ejectoare

buc

2

36.10

Confecţionat sistem de debarcare fecale

cpl

1

36.11

Montat sistem avertizare

cpl

1

Se va curăţa cu apă şi detergent sub presiune.
Tubulatură şi fitinguri din oţel. Se demontează tubulatura veche, se modelează
tubulatura nouă după şablon, se sudează flanşele la capete, se înlocuiesc
garniturile şi şuruburile aferente, se fac probe îninstalaţie.
Se vor asigura de către prestator

37. REPARAT CAPITAL INSTALAŢIE DE FILTROVENTILAŢIE

37.1

Reparat capital instalaţia de filtroventilaţie

cpl

1

37.2

Înlocuit uşi etanşe cu usi tip MPO
1718/similar

buc

6

Demontarea valvulei vechi, montarea valvulei noi, Se înlocuiesc şuruburi cu
piuliţă şi garniturile de etanşare din klingherit/placă cauciuc. Înainte de montare se
execută presa hidraulică a valvulei.
Demontat ejectoarele vechi. Se înlocuiesc şuruburi cu piuliţă şi garniturile de
etanşare din klingherit/placă cauciuc. Înainte de montare se execută presa
hidraulică a ejectorului.
Se va confecţiona un sistem de debarcare fecale, cu flanşă internaţională, conform
normelor în vigoare.
Se va monta un sistem de avertizare preaplin tanc fecale cu panoul de semnalizare
în timonerie şi PCSM. Va fi prevăzut cu un senzor de avertizare când nivelul în
tancul de fecale depăşeşte 80% şi sistem de avertizare sonoră şi vizuală.
Se va demonta instalaţia în parti componenente. Se va transporta la
secţie.Tubulaturile de aer se vor curăţa, se vor reface elementele de etanşare, se
vor înlocui tubulaturile defecte. Se vor inlocui filtrele chimice( Filtrarea chimică –
funcţionarea instalaţiei în regim de de război sau în alte situaţii (aplicaţii, explozii
la combinate chimice, etc.) – ventilarea şi filtrarea chimică a aerului.) cu filter noi.
Se vor executa lucrările de adaptare necesare montării filtrelor noi. Se vor înlocui
gurile de ventilaţie şi etanşare. Se vor demonta electroventilatoarele de la poziţie,
se vor transporta la secţie, se vor echilibra eliciile ventilatoarelor, se vor înlocui
rulmenţii şi se va verifica bobinajul electroventilatoarelor. În cazul în care se va
constata arderea unor înfăşurări se vor rebobina. Se vor înlocui
monovacuumetrele, manometrele şi debitmetrele din instalaţie. Se vor înlocui
pornitoare electromagnetice şi se vor repara tablourile de alimentare prin
înlocuirea elemetelor defecte.
Uşile vor fi prevăzute cu sistem de inchidere etanş rapid cu roată. Dimensiunile
aprox. ale uşilor 650x1790mm.
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37.3

Înlocuit tambuchiuri etanşe

buc

6

Tambuchiurile vor fi prevăzute cu sistem de inchidere etanş rapid cu roată cu dim
aprox. de 720x720mm.

37.4
Înlocuit garnituri etanşare hublouri
buc
6
38.REPARAT CAPITAL INSTALAŢIA AMBARCARE SI TRANSFER ULEI
Se va demonta instalaţia în părţi componente. Se vor curăţa tubulaturile şi
Reparat instalaţia de ambarcare şi transfer
38.1
cpl
1
valvulele. Se va curăţa tancul ulei rezervă. Se vor demonta şi repara pompele de
ulei
transfer manual. Se vor înlocui sorburile din tancul de ulei.
39. REPARAŢII CAPITALE LINII AXIALE – 2 LINII (DIAMETRU 160MM ):
39.1
Verificarea jocurilor la liniile axiale
Buc
2
Demontare semicoafe de protecţie; Curăţare mecanică a zonei; Înlocuirea
39.2
Demontat/montat semicoafe
Buc
4
semicoafelor uzate, dacă este cazul; Executat măsurători; Verificat încadrare cote;
39.3
Inlocuirea semicoafelor uzate
Buc
4
Măsurarea butonilor liniilor axiale, rectificarea dacă uzurile sunt în limitele
Extragerea axelor portelice, inspectarea
admise. Înlocuirea bucşelor butonilor cu uzuri peste limitele admise. Montarea
39.4
Buc
2
axelor şi a cuzineţilor gudrici
liniilor axiale. Montare semicoafe la poziţie; Dacă este cazul, axul port-elice va fi
39.5
Rectificarea butonilor liniilor axiale
Buc
6
extras de la poziţie numai după demontarea elicei conform documentaţiei tehnice.
Înlocuirea bucşelor butonilor liniilor axiale
Tuşare semicuple axe port-elice pe conuri linii axiale. Montarea la poziţie a axului
39.6
Buc
6
cu uzuri peste limitele admise
port-elice şi elicei se va efectua fiind îndeplinite condiţiile de etanşare prevăzute de
39.7
Refacerea stratului epoxidic dintre butoni
mp
2
documentaţia tehnică. Orice intervenţie la sistemul de arbori al liniilor axiale va fi
Tuşare semicuple axe port-elice pe conuri
urmată de efectuarea centrajului. La finalul operaţiunilor va fi eliberat un certificat
39.8
buc
4
linii axiale
de calitate. Probe în funcţiune.
Demontarea presetupelor de la cele două linii axiale şi refăcut etanşeitatea ;
39.9
Verificarea arborilor intermediari
Buc
2
Se va executa vizarea dintre lăgăre linii axiale. Rectificarea tubului etambou se va
39.10 Remedierea arborilor intermediari
Buc
2
face cind abaterile sunt peste limitele admise. Înlocuit cuzineţi gudrici D
39.11 Verificarea semicuplelor
Buc
4
ext=166mm / D int=116mm, (L 400mm=3 buc, L 250mm=3 buc, L 200mm=3
39.12 Rectificarea semicuplelor
Buc
4
buc) cu bucşe suport din alama. Demontat arborii intermediari, inspectarea si
remedierea arborilor, rectificarea cuplelor. Arborii intermediari vor fi puşi pe
Înlocuit cuzineţi gudrici
strung si se va urmării încovoierea acestora. In situaţia obţinerii unor valori peste
D ext=166mm / D int=116mm,
39.13
Buc
6
limita admisă se va oferta confecţionarea unui ax nou.. Montarea arborilor
(L 400mm=3 buc, L 250mm=3 buc, L
intermediari; Înlocuit robineţi trecere 3/ 4 “ instalatie racire tub etambou.
200mm=3 buc) cu bucşe suport din alama
Confecţionat din bronz şi înlocuit inelele la presetupele de etanşare. Înlocuit
39.14 Vizarea liniilor axiale
Buc
2
prezoanele şi piuliţele de strângere a presetupelor.Înlocuit salamastra de cânepă în
39.15 Strunjirea lagărelor tubului etambou
Buc
2
seu la presetupe profil pătrat (l=15mm).
Înlocuit robineţi trecere 3/ 4 “ instalatie
39.16
Buc
2
Executarea centrajului. dintre arborii port elice- arborii intermediari - grup de
racire tub etambou
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Înlocuirea inelelor presetupelor de etanşare
propulsie.
Buc
2
la liniile axiale
Înlocuit salamastra de cânepă în seu la
39.18
Buc
2
presetupe profil pătrat (l=15mm)
Montarea componentelor liniilor axiale şi
39.19
Cpl
2
executarea centrajului
39.20 Înlocuit arbore intermediar
buc
1
40. REPARAT CAPITAL INSTALAŢIA LAGĂRE DE ÎMPINGERE LINII AXIALE
39.17

40.1
40.2
40.3
40.4
40.5

Verificare lagăre axiale de împingere
Înlocuit rulmenţi 29.430.B
Înlocuit rulmenţi 32.228.A
Înlocuit semering 180x210x15
Înlocuit semering 180x190x15

buc
buc
buc
buc
buc

2
2
2
2
2

40.6

Înlocuit electropompe ungere lagăre axiale

buc

2

40.7

Revizie instalaţia de ungere lagăre

cpl

1

40.8

Reparat răcitor instalaţia de ungere lagăre

buc

1

buc
Buc
buc
buc

10
14
3
2

40.9
Înlocuit valvule DN 40
40.10 Înlocuit valvule DN 65
40.11 Înlocuit valvule DN 32
40.12 Înlocuit valvule DN 80
41. REPARAT CAPITAL ELICI
41.1

Demontare/ montare elice

buc

2

41.2

Curăţare şi polizare elice

buc

2

41.3
41.4

Prelucrare elice
Încărcare elice

cmp
cmc

300
300

Proiect lagăre axiale de împingere 131.60.60.00.00. Se verifică uzura rulmenţilor şi
dacă este cazul se înlocuiesc. Rulmenţi 29.430.B-2buc, 32.228.A-2buc
Semeringuri 180x210x15-2buc, 180x190x15-2buc
Se înlocuiesc pompele tip EPC09.1100-12 cu pompe similare tip PC1100.25D.
Pompele vor fi asigurate de prestator. Pn=2,5bar, Qmin=66mc/h. Se modifică
postamentul, cablajul. Probe
Se verifică manometrele de ulei-4buc, presostatele-2buc şi sesizorii de flux-2buc.
Se eliberează certificate metrologice
Răcitor tip U350/5. Demontat răcitor de la poziţie, spălat, curăţat. Înlocuit ţevile
sparte şi garniturile, se înlocuiesc valvulele, se execută presă la 5bar.
Demontarea valvulei vechi, montarea valvulei noi, Se înlocuiesc şuruburi cu
piuliţă şi garniturile de etanşare din klingherit/placă cauciuc. Înainte de montare se
execută presa hidraulică a valvulei.
Verificarea elicelor se va face prin aspectare şi cu fluide penetrante, urmărindu-se
dacă există pale fisurate, corodate, îndoite sau rupte. Curăţare şi şlefuire pe toată
suprafaţa palelor şi a butucului elicelor (perie rotativă cu sârmă oţel, discuri
abrazive de granulaţie diferită astfel: P50, P80, 3M).. Demontare elice. Prelucrarea
(îndreptare mecanică cu încălzire oxiacetilenică, încărcare cu material standard,
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41.5

Echilibrare statică elice

buc

2

42. REPARAŢIE CAPITALĂ INSTALAŢIE MANEVRA-LEGARE
42.1
Reparat babale AC200
buc
2
42.2
Nară de punte P5
buc
1
42.3
Reparat babale AC160
buc
6
42.4
Gratare pentru parame
buc
3
Parame de legare din relon A36x442.5
buc
3
NTR2835-80
43. REPARAŢIE CAPITALĂ INSTALAŢIE BALUSTRĂZI
43.1
Înlocuit baston tip I
buc
8
43.2
Înlocuit baston tip II
buc
40
43.3
Înlocuit suport tip I
buc
8
43.4
Suport tip II
buc
40
43.5
Opritor
buc
48
43.6
Înlocuit Bolt 10/52
buc
8
43.7
Înlocuit Bolt B10x75
buc
40
43.8
Înlocuit saiba prelucrata
buc
40
43.9
Înlocuit Splint 3,5x20
buc
40
43.10 Înlocuit Lant B5
ml
210
43.11 Înlocuit Ureche
buc
120
43.12 Înlocuit Capac
buc
52
43.13 Înlocuit Lant B3
m.l
200
43.14 Înlocuit Declansator BL-S
buc
9
43.15 Înlocuit Declansator BL-D
buc
6
43.16
Înlocuit Intinzator F-F
buc
15
43.17 Înlocuit Carlig
buc
12
43.18 Înlocuit Baston
buc
79
43.19 Înlocuit Bare interrmediare
m
160
43.20 Mana curenta balustrada
m
40

polizare brută şi fină, şlefuire după caz, a zonelor corodate/fisurate) elicelor în
vederea aducerii acestora la forma şi dimensiunile impuse în documentaţia tehnică.
Echilibrarea statică a elicelor. Verificat joc la montaj. Montat elice la poziţie prin
tuşare elici pe conuri linii axiale.
1 buc.în prova în PD, 1 buc. în pupa în bordul Bb la C-1
montată pe postament în prova navei în PD
2 buc. in Pv, 2 buc. în zona de mijloc a navei, 2 buc. în Pp.
2 buc montate in prova navei simetric fata de PD,1 buc montat in bordul Tb
Depozitate pe gratare
Teavă OL32 M Φ 1”
Teavă OL 32 M Φ 1”
Teavă Alamă gros 8
Teavă Alamă gros 8
Teavă Alamă STAS 8324-80 40x30x6
Bolţ OL galvanizat
Bolţ OL 50 stas 500/2-80 galvanizat
Șaibă OL 37 galvanizat
Splint OL galvanizat
Lanţ OL zincat
Ureche OL 37,Ø 10-80
Înlocuit capac teavă OL37 gros 3
Lanţ OL zincat
Declanşator OL 37
Declanşator OL 37
Intinzător OL 37
Cârlig OL 32, Ø10x180
Baston OL 37,hotel lat 60x12
Bare intermediare N.N. teava M3/4"
Mână curentă N.N. teava 1 1/4"
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44. REPARAT CAPITAL INSTALAŢIE LUMINI NAVIGAŢIE
44.1

Înlocuit baston pupa+prova

Buc

2

44.2

Reparat catarg

Buc

1

44.3

Înlocuit felinare

buc

20

44.4

Înlocuit prize navale cu întrerupător 220 V;
24 V

buc

20

44.5

Înlocuit proiectoare acostare

buc

2

44.6

Înlocuit cablaj alimentare

m.l

400

44.7

Înlocuit tablou de alimentare

buc

1

45. REPARAT CAPITAL INSTALAŢIE SONERII
45.1

Înlocuit tablou alimentare sonerii

cpl

1

45.2
45.3

Înlocuit traseele de cablu
Înlocuit butoane acţionare sonerii

m.l.
buc

600
30

Materialele se vor asigura de prestator. Înlocuit bastoane după modelul existent la
navă. Materiale: ţeavă Φ60x5=16 m.l; ţeavă Φ57x5=8 m.l; suruburi şi piuliţe
prindere; urechi prindere. După modelare bastonul va fi vopsit anticoroziv cu
grund şi vopsea culoare gri.
Se vor înlocuit saulele= 60 ml, macaralele=6 buc; Se vor efecuta servicii de sudură
şi întârire a elementelor catargului.
Toate materialele vor fi asigurate de prestator. Felinar de ancoră=1buc; Felinar de
ancoră marcare=1 buc; Felinar de credinţă=1 buc; Felinar semnalizare la
întâlnire=1buc; Felinar triotifon=1buc; Felinar de catarg=1buc; Felinar manevră
salut, încărcat pericol, navă eşuată=1 buc; Felinar navă eşuată=1 buc; Felinar
manevră şi salut=1 buc; Felinar navă de gardă=1 buc; Felinar navă comandant=1
buc; Felinar navă eşuată, întoarcere vin la stânga=1 buc; Felinar vin la dreapta=1
buc; Felinar semnalizare=2buc; Felinar de poziţie Bd=1buc; Felinar de poziţie
Tb=1 buc; Felinar de pupa=1 buc; Felinar de siaj inferior=1 buc; Felinar de siaj
superior=1 buc;
Se vor asigura de către prestator.
Se vor asigura de către prestator. Proiectoare cu comandă electrică cu puterea de
minim 1000 W. comanda proiectoare va fi amplasată în panoul de comandă al
luminilor de navigaţie. Se vor confecţioana postamenţi pentru proiectoare în
locurile specificate de beneficiar.
Se va asigurara de prestator cablu 3x1,5 mm. Cablu electric naval cu izolaţie
cauciuc conform SR CEI 60092-353 şi SR EN 60332-1-2.
Tablou va fi asigurat de către prestator. Va fi prevăzut cu siguranţe automate de
6A pentru fiecare felinar, lampă prezenţă tensiune, comutator cuplare/decuplare.
Se vor înlocui toate elementele din tabloul de alimentare cu unele noi la aceleaşi
specificaţii. Toate materialele vor fi asigurate de prestator. În tabloul de alimentare
sonerii se va monta un transformator 380V/220V - 24Vcc pentru alimentarea
soneriilor.
Cablu liţat cupru 2x1
Butoane 24Vcc cu revenire.
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45.4
45.5

Înlocuit sonerii navale 24Vcc
buc
40
Sonerii navale
Înlocuit mijloace avertizare vizuală
buc
6
Lămpi color.
Confecţionat listă semnale alarme alamă şi
45.6
Buc
10
Tablită cu semnalele de pe navă conform FN 4 gravată.
poziţionat langă posturile de acţionare
46. REPARAT CAPITAL INSTALAŢIE MĂSURARE TEMPERATURI
Tablou cu afişare pe display cu denumirea compartimentului şi temperatura din
compartiment exprimată în grade celsius şi semnalizare depăşire temperatura de 40
46.1
Înlocuit tablou afişare temperaturi
cpl
1
ͦC cu unitate de calcul. Alimentare 220V/24Vcc.
46.2
Înlocuit traductoare de temperatură
buc
10
Traductoare de temperatură electronice cu gama de măsură min. -20ͦC+60ͦC
46.3
Înlocuit trasee de cabluri 3x1,5
ml
300
Cablu alimentare şi preluare date traductoare.
46.4
Înlocuit trasee cabluri alimentare 3x1,5
ml
50
Cablu alimentare.
Montaj traductoare, cablaje şi panou
Conform traseelor şi dispunerii instalaţiei vechi. Panoul de comandă se va monta
46.5
cpl
1
comandă
în consola de navigaţie.
47. REPARAT CAPITAL INSTALAŢIE ANTIEFRACŢIE
Centrală de detecţie şi alarmare cu comandă de armare/dezarmare sistem şi linii
Înlocuit tablou principal averizare efracţie
47.1
cpl
1
separate şi semnalizare compartiment deschis. Alimentare 220V/24Vcc. Va fi
şi comanda
montată în camera OGN şi Timonerie
47.2
Montat senzori deschidere compartimente
buc
9
Senzori detecţie închidere/deschidere uşă compartiment.
Înlocuit sistem averizare sonoră/vizuală
Difuzoare semnalizare acustică şi lămpi semnalizare vizuală.
47.3
buc
4
compartiment deschis
47.4
Înlocuit trasee de cabluri senzori -centrală
ml
500
Cablu alimentare şi trasmitere date de la senzor la centrală.
47.5
Înlocuit traseu cablu alimentare
m.l
60
Cablu alimentare 3x1,5 mm .
48. REPARAT CAPITAL INSTALAŢIA DE STROPIRE PUNŢI ŞI MAGAZII
Înlocuit pulverizatoare cu fantă pentru
După model. Dop filetat din ţeavă de alamă 1” cu fantă decupată pe 1/3 din
48.1
buc
50
stropire punţi şi magazii
diametrul dopului
Inlocuit pulverizator cu fantă pentru
După model. Dop filetat din ţeavă de alamă 1” cu fantă decupată pe 1/3 din
48.2
buc
30
perdelele de apă
diametrul dopului
După model. Dop filetat din ţeavă de alamă 1” cu fantă decupată pe 1/3 din
48.3
Înlocuit pulverizatoare circulare
buc
25
diametrul dopului.
48.4
Înlocuit valvule drepte 1 1/2”
buc
15
Demontarea valvulei vechi, montarea valvulei noi, Se înlocuiesc şuruburi cu
piuliţă şi garniturile de etanşare din klingherit/placă cauciuc. Înainte de montare se
48.5
Înlocuit valvule drepte sigilate
buc
5
execută presa hidraulică a valvulei.
48.6
Curăţat şi verificat instalaţia
cpl
1
Tubulatură şi fitinguri din oţel. Se demontează tubulatura veche, se modelează
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48.7
Înlocuit tubulatură 1”,
48.8
Înlocuit coturi 1”
48.09 Înlocuit flaşe 1”
48.10 Înlocutit tubulatură 1 1/2”
48.11 Înlocuit coturi 1 1/2”
48.12 Înlocuit flanse 1 1/2”
49. REPARAŢIE CAPITALĂ GRUIURI

m.l
buc
buc
ml
buc
buc

30
10
12
20
6
10

49.1

Reparatie capitală grui salupă

cpl

1

49.2

Reparatie capitală grui barca 2+1

cpl

1

49.3

Reparatie capitală grui munitie

cpl

1

Cpl

3

49.4
Executare verificare tehnica oficiala
50. Remorcaj şi tranzit canal

50.1

Remorcajul navei de la locul de bazare
permanent la şantier (respectiv retur)

serv

2

tubulatura nouă după şablon, se sudează flanşele la capete, se înlocuiesc garniturile
şi şuruburile aferente, se fac probe îninstalaţie. Tubulatura se demontează de la
poziţie se curăţă cu jet de apă, se montează la poziţie, se etamşează şi se fac probe
în instalaţie.

Grui pivotant,electromanual,Capacitate ridicare 500 daN. Înlocui comanda
electrică a electromotoarelor de acţionare, reparat şi recondiţionat electromotoare,
reparat sistemul de frânare al gruiului şi sistemul de pivotare.
Caracteristici grui:
-sarcina de ridicare-Q=250 daN
-forta de actionare manuala-Fa=12 daN
-diametrul cablului-Ø6mm
-raportul de transmitere-L=5
-nr.max.de straturi pe toba-n=3
-lungime max.cablu infasurat pe toba-L=9.5m
Caracteristici grui:
-sarcina de ridicare-Q=250 daN
-forta de actionare manuala-Fa=12 daN
-diametrul cablului-Ø6mm
-raportul de transmitere-L=5
-nr.max.de straturi pe toba-n=3
-lungime max.cablu infasurat pe toba-L=9.5m
Se vor asigura de catre prestator conform normelor in vigoare.
Remorcherele sunt asigurate de prestator şi vor fi prezente pentru efectuarea
manevrelor în locul şi la ora indicată de beneficiar. Remorcajul se va efectua
conform legislaţiei în vigoare privind transportul maritim şi fluvial. Prestatorul va
asigura pe timpul deplasării navei o echipă proprie de manevră şi de intervenţie de
urgenţă care să vină în sprijinul echipajului docului, prestatorul asumându-si prin
aceasta responsabilitatea privind siguranţa navei şi a echipajului pe timpul
deplasarii.
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Tranzit canal Dunăre-Marea Neagră tur
(respectiv retur)

50.2

serv

Tranzitul se va efectua conform legislaţiei în vigoare privind tranzitul pe canal.
Prestatorul va asigura pe timpul deplasării navei o echipă proprie de manevră şi de
intervenţie de urgenţă care să vină în sprijinul echipajului docului, prestatorul
asumându-si prin aceasta responsabilitatea privind siguranţa navei şi a echipajului
pe timpul deplasarii.

2

I
II
III
IV
V
VI
VII

Putere consumată
[KW]

Factor
simultaneitate

Factor încărcare

Putere consumată
[KW]

Factor
simultaneitate

Factor încărcare

Putere consumată
[KW]

Factor
simultaneitate

Factor încărcare

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Luptă

Avarie

Putere consumată
[KW]
Factor
simultaneitate

Marş

18

19

Observaţii

Factor încărcare

4

Manevră

Putere consumată
[KW]

Factor
simultaneitate

3

Staţionare

Factor încărcare

Putere totală absorbită [KW]

2
Mecanisme de
punte
Mecanisme în
C.M.
Instalaţia de
ventilaţie
Instalaţii
gospodăreşti
Instalaţia de
iluminat
Instalaţia de
radio-navigaţie
Instalaţii
speciale

Putere absorbită [KW]

1

Putere nominală
[KW]

Număr cuerent

0

Denumirea
consumatorului

Încărcarea generatorului în diferite regimuri

Cantitate

Denumirea grupei de
mecaniseme

BILANŢUL ENERGETIC PENTRU GENERATOARELE PRINCIPALE ESTE INDICAT SINTETIC ÎN TABELUL URMĂTOR:

20

21

22

16,25

1

12

8

8

13

141

58,8

41,4

26,4

26,4

52,3

30,85

5,2

23,3

23,3

23,3

17

44,6

38,2

38,2

38,2

13,7

13,7

9,1

5,8

9,1

9,1

6,6

9,1

2,4

0,7

2,4

2,4

2,4

2,4

11,2

-

9

9

11,2

9
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255,4
1
2
3
4
5

m
e Mecanisme punte

6

1
2
3
1

Coeficient de
simultaneitate
Factor de
încărcare
Putere
absorbită de
consumatori
5% pierderi
Putere totală
consumată
Putere aparentă
la cos φ
Numărul şi
puterea
generatoarelor
în lucru
Coeficienţii de
încărcare
generator
Numărul şi
puterea
generatoarelor
instalaţie
Cabestan
ancoră şi
manevră
Instalaţia de
guvernare
Vinci barcă
Compresor aer

109,7

135,4

116,4

91,6

116,5

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

109,7

135,4

116,4

91,6

116,5

5,5

6,8

5,8

4,5

5,8

115,2

142,2

122,2

96,1

122,3

144

178

153

120

153

3X70 KVA

3X70 KVA

3X70 KVA

2X70 KVA

3X70 KVA

0,68

0,84

0,73

0,85

0,73

3X70 KVA

1

4/2

5

5

-

-

-

1

0,8

4

-

-

-

-

-

-

1

0,8

4

2

4

5

10

-

-

-

1

0,8

8

1

0.8

8

1

0.8

8

1

0,8

8

1

1

1,65

2

6,9

8,6

1,25
16,25
17,2 0,5 0,8

1
6,9

0,5 0,8
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12
6,9

0,5 0,8

8
6,9

0,5 0,8

8
6,9

0,5 0,8

6,9

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

lansare
Pompă incediu
Pompă santină
Pompă santină
CM
Boiler electric
Pompă
circulaţie apă
caldă
Pompă
caldarină
Pompă servicii
generale
Pompă servicii
generale
Pompă fecale
Pompă apă
sanitară şi
pompă apă
potabilă
Pompă apă
peste bord
Tablou
caldarină
Pompă
combustibil

2
1

15
7,5

18,75
9,4

37,5
18,8

1

0,8

9,4

-

-

-

-

-

-

1

1,5

1,8

1,8

1

0,8

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,8

1,5

1

20

20

20

1

1

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1,5

1,8

3,6

1

0,8

3

1

0,8

3

1

0,8

3

1

0,8

3

1

0,8

3

2

1,5

1,8

3,6

1

0,8

3

1

0,8

3

1

0,8

3

1

0,8

3

1

0,8

3

1

1,5

1,8

1,8

1

0,8

1,5

1

0,8

1,5

1

0,8

1,5

1

0,8

1,5

1

0,8

1,5

1

1,1

1,4

1,4

1

0,8

1,1

1

0,8

1,1

1

0,8

1,1

1

0,8

1,1

1

0,8

1,1

1

4

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5,5

6,8

13,6

0,5 0,7

4,7

0,5 0,7

4,7

0,5 0,7

4,7

0,5 0,7

4,7

0,5 0,7

4,7

2

5,5

6,8

13,6

0,5 0,7

4,7

0,5 0,7

4,7

0,5 0,7

4,7

0,5 0,7

4,7

0,5 0,7

4,7

2

0,8

0,8

1,6

1

0,8

1,5

1

0,8

1,5

1

0,8

1,5

1

0,8

1,5

1

0,8

1,5

1

1,5

1,
8

1,8

1

0,8

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instalaţia de
ventilaţie
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1

2

Ventilatoare
introducţie
C.M.
Ventilatoare
introducţie
comp.DG

0,5 0,8
15
- -

58,8

41,4

26,4

26,4

2

7,5

9,4

18,8

-

-

-

1

0,8

15

1

0,8

15

1

0,8

15

2

1,1

1,4

2,8

-

-

-

1

0,8

2,2

1

0,8

2,2

1

0,8

2,2
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0,5 0,8
1 0,8

15
9,4

52,3
1

0,8

15

0,5 0,8

1,1

3
4
5
6

Instalaţii
gospodăreşti

7
1
2
3
4
5
6

rez.şi caldarină
Ventilator
încăperi
Ventilator
încăperi
Ventilator
încăperi
Ventilator PCC
Instalaţia de
filtroventilaţie
Soba de gătit
Autoclava
Fierbător
Robot de
bucătărie
Frigider
Instalaţie
frigorifică

2

0,6

0,75

1,5

1

0,8

1,2

1

0,8

1,2

1

0,8

1,2

1

0,8

1,2

-

-

-

1

1

1,25

1,25

1

0,8

1

1

0,8

1

1

0,8

1

1

0,8

1

-

-

-

8

0,37

0,45

3,7

1

0,8

3

1

0,8

3

1

0,8

3

1

0,8

3

-

-

-

1

0,87

1

1

-

-

-

1

0,8

0,9

-

-

-

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

1,5

1,8

1,8

1

0,8

1

1
1
1

14
6,0
3,0

14
6
3

30,85
14
6
3

1
1
1

0,7
1
1

5,2
11
6
3

1
1
1

0,7
1
1

23,3
11
6
3

1
1
1

0,7
1
1

23,3
11
6
3

1

1,5

1,8

1,8

1

0,8

1,5

1

0,8

1,5

1

0,8

1,5

2

0,35

0,52

1

1

0,8

0,7

1

0,8

0,7

1

0,8

0,7

1

0,8

0,7

1

0,8

0,7

2

7,5

9,4

18,8

1

0,7

13

1

0,7

13

1

0,7

13

1

0,7

13

1

0,8

13

5,2

Instalaţia de
iluminat

446
1
2
3

Iluminat
compartiment
maşini
Iluminat
cabine
Încărcare
acumulatoare

38,2

i
Instalaţia
i
radio

1

Piesă artilerie

13,7

13,7

1,6

0,5

1

0,8

1

1

1,6

1

1

1,6

1

1

1,6

1

1

1,6

4,9

4,9

4,9

0,5

1

2,4

1

1

4,9

1

1

4,9

0,5

1

2,4

1

1

4,9

2,6

2,6

2,6

1

1

2,6

1

1

2,6

1

1

2,6

1

1

2,6

1

1

2,6

2,4

2

38,2

17

1,6

2,4

2,4

5,8
0,3

1

2,4
1

38,2

23,3

1,6

9,1
Echipament
radio

23,3

1,1

1,1

2,2

0,7

9,1
1

1

2,4
-

-

-

2,4

9,1
1

1

2,4
-

-
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-

2,4

6,6
1

1

2,4
-

-

-

2,4

9,1
1

1

2,4
1

1

2,2

2,4
2,4

-

-

-

2
3

Instalaţie
NMEL-3
Instalaţia PAM

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

8
9,2

-

-

9

1

1

8
9

1

1

8
9

1

1

8
10,2

1

1

8
9

D. CONDIŢII MINIME PENTRU EXECUTAREA ŞI RECEPŢIA SERVICIILOR
Condiţii pentru vopsire şi acoperire de protecţie
Pregătirea suprafeţelor în vederea acoperirii cu vopsea se execută prin curăţire cu perie de sârmă, marţagonire, sablare. În urma curăţirii nu se admit
suprafeţe de material cu depuneri de calcar, pete de rugină. Nu se admit metode de curăţire care duc la deteriorarea locală a pieselor sau care pot produce
poluarea mediului ambiant. Nu se admit urme de scursuri, zone neacoperite, aplicări de straturi neuniforme, exfolieri ale stratului de vopsea.
Pentru toate operaţiunile executate pentru acoperirea de protecţie a operei vii, a operei moarte, a punţilor şi a suprastructurilor se vor respecta
specificaţiile producătorului de vopsea sub supravegherea directă a reprezentantului acestuia. Nu se va trece la piturarea suprafeţelor decât după ce serviciile
au fost recepţionate de către comisia de recepţie a beneficiarului. Prestatorul va anexa la propunerea tehnică specificaţiile tehnice de piturare ale
furnizorului de vopsea, respectiv tipul de vopsea folosită, nr. de straturi, grosimea straturilor, cantităţile de vopsea, timpii de uscare între straturi, etc.
Recepţionarea serviciului de piturare interioară a tancurilor de apă se va face numai după ce executantul va face dovada că proba microbiologică a
apei depozitate în acestea este în limitele admisibile.
Condiţii pentru materiale
Toate materialele necesare pentru executarea serviciilor din prezentul Caiet de sarcini vor fi asigurate de executant, mai puţin cele menţionate expres
în caietul de sarcini la condiţii tehnice minimale. Pentru materialele folosite prestatorul va prezenta certificate de calitate. Materialele folosite trebuie sã
corespundã specificaţiilor din documentaţia de execuţie. Toate reperele,echipamentele si agregatele Înlocuite raman in proprietatea beneficiarului Înainte de a
fi folosite în reparaţie, se verificã la parametrii de bazã (compoziţie, dimensiuni). Se admite înlocuirea materialelor indicate de documentaţia de execuţie cu
altele, cu condiţia ca acestea să prezinte caracteristici tehnice similare sau superioare. Înlocuirea se face numai pe baza aprobării beneficiarului, care se
obţine conform legislaţiei în vigoare. Elementele de asamblare, (şuruburi, piuliţe), garniturile (elementele de etanşare) vor fi conform documentaţiei de
execuţie sau a modelului existent la navă.
Condiţii pentru stabilirea necesarului de materiale şi manoperă :
Pentru toate serviciile din caietul de sarcini se va efectua defectaţia la intrarea navei în reparaţii, în urma căreia se vor întocmi de catre prestator acte
de constatare care vor fi semnate de către reprezentanţii beneficiarului (comisia de supraveghere şi recepţie).
În urma defectaţiei se vor stabili cu exactitate serviciile necesare a fi executate. În baza actelor de constatare si a proceselor verbale de receptie se vor
întocmi de către prestator devizele post calcul. Pentru serviciile de reparaţie / înlocuire, unde sunt necesare a se efectua măsurători, necesitatea executării
acestora se va stabili în urma analizei rezultatelor măsurătorilor şi cu avizul reprezentanţilor achizitorului.
Prestatorul va prezenta grafice de executare a serviciilor (înainte de începerea serviciilor).
Oferta prestatorului va cuprinde :
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costurile legate de înlocuirea echipamentelor, tablelor punţilor si pereţilor, decupajelor tehnologice, în care vor fi incluse montarea /
demontarea schelelor.
• costurile legate de înlocuirea tuturor materialelor, pieselor, uleiurilor pe care beneficiarul le-a specificat în conditiile tehnice minimale că sunt
necesare a fi înlocuite în cadrul reparaţiilor sau reviziilor.
Condiţii pentru execuţie, montaj, asamblare
La reperele executate nu se admit bavuri, fisuri, îndoituri, exfolieri, pori, zgârieturi sau rugină. Rugozitatea suprafeţelor prelucrate mecanic trebuie să
corespundă cu prevederile documentaţiei de execuţie. La montarea reperelor în subansambluri, precum şi la asamblarea subansamblurilor între ele, se vor
respecta condiţiile tehnice specificate în documentaţia de execuţie. Serviciile de reparaţii ale instalaţiilor şi pieselor şi subansamblelor componente se
realizează în cadrul sistemului de asigurare a calităţii OMCAS, ISO 9001 sau echivalent. Recepţia serviciilor la instalaţiile de santină, incendiu, apă potabilă,
apă sanitară şi încălzire se va face cu proba de presiune în conformitate cu normele în vigoare. Serviciile la instalaţiile de ridicat, la recipientele sub presiune,
aparatele de măsură şi control şi aparatele consumatoare de combustibil se vor face în conformitate cu normele în vigoare, de către personal autorizat care va
consemna în cărţile tehnice (fişele) serviciile executate şi termenul de garanţie al serviciului. Serviciile executate de subcontractanţi vor fi prezentate pentru
recepţie de către firma contractantă.
•

Operaţiunile de sudare vor fi executate numai de persoane calificate corespunzător şi autorizate. Decupările practicate în elementele de osatură şi în tablele
învelişului, vor avea muchiile curate, fără crestături sau neregularităţi pentru a evita amorsele de fisuri.Pentru prevenirea deformaţiilor sau obţinerea unor
deformaţii cât mai mici, la stabilirea tehnologiei de sudare a elementelor de osatură şi a tablei bordajului decupate se vor avea în vedere:
- stabilirea corectă a rostului de sudare;
- succesiunea sudării elementelor, începând cu sudarea elementelor cele mai rigide (curenţi, coaste întărite, stringheri) şi continuarea cu elemente mai
elastice, în ordinea crescătoare a elasticităţii lor;
- electrozii folosiţi trebuie să corespundă cerinţelor standardelor pentru construcţiile navale.
- preîncălzirea elementelor structurii sudate la locul de îmbinare pentru reducerea diferenţelor de temperatură între zonele calde şi reci;
- alegerea corectă a regimului de sudare;
- se va evita îndreptarea învelişului corpului prin ciocănire şi răcire cu apă a zonelor încălzite ;
- nu se admite deteriorarea cordoanelor de sudură
- după efectuarea operaţiunilor de sudare, sudurile se vor verifica prin metode nedistructive şi se va întocmi un certificat de calitate.
- Acoperire prin sudura tabla pentru toate trecerile prin pereti in vederea obtinerii certificat TEMPEST a încaperii
- Serviciile în zona CM se vor efectua numai după luarea unor măsuri de curăţare a santinei, degazare, obţinere a certificatului GASSFREE,
conform legislaţiei în vigoare.
- Necesarul de reparaţii se stabileşte în mod concret pentru fiecare serviciu în parte pe bază de act de constatare întocmit de prestator şi avizat de
reprezentantul autorizat al beneficiarului la începerea reparaţiei.
Condiţii tehnice pentru verificare şi recepţie
Predarea navei în reparaţie se va realiza, după inspecţia iniţială a navei în prima zi de intrare a navei în şantier / în reparaţie, prin întocmirea actului de
predare-primire în reparaţie, model ataşat mai jos. Recepţia finală se va executa în urma executării probelor de funcţionare pe mare/fluviu, după care se va
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întocmi procesul verbal de recepţie finală la care se vor anexa procesele verbale de recepţie pe flux, actele de constatare, planurile de testare şi acceptanţă,
raportul de testare şi acceptanţă, certificatele de garanţie, certificatele de calitate / conformitate pentru materiale şi servicii, fişele de măsurători, devizele
postcalcul pentru fiecare serviciu.
Activităţile de punere în funcţiune şi testele de acceptanţă se execută pe baza unui „Plan de testare şi acceptanţă” elaborat de către furnizor, avizat de
către structura desemnată din cadrul autorităţii contractante şi aprobat de beneficiar. Planul de testare şi acceptanţă va fi transmis spre avizare autorităţii
contractante cu minim 30 de zile înainte de începerea testelor.
Planul de testare şi acceptanţăva conţine, în mod obligatoriu, cel puţin, următoarele elemente: Denumirea testului / Cerinţe (limite de acceptare)
impuse de specificaţia tehnică / Metoda de verificare / Cantitatea de produse verificate / Resurse umane şi materiale necesare efectuării testelor şi cine le
asigură / Durata de desfăşurare a probei / Locul de desfăşurare / Procedurile de testare de acceptanţă / Criteriile de ealuare a rezultatelor testării.
Alte elemente ce pot fi cuprinse în planul de testare şi acceptanţă / procedura de recepţie, după caz, sunt:
- activităţile şi responsabilităţile comisiei de recepţie;
- documentele care se pun la dispoziţia comisiei de recepţie de către prestator;
- operaţiunile de verificare care se execută de către comisia de recepţie privind:
 starea de completare şi de fixaţie a echipamentului;
 corespondenţa seriilor tuturor modulelor, organelor, aparatelor, componentelor înseriate ale sistemelor, instalaţiilor, ansamblurilor şi
agregatelor din compunerea echipamentului;
 nivelul de completare a lotului de bord cu piese, scule şi accesorii, în corespondenţă cu prevederile contractuale şi prevederile din inventarul de
complet al echipamentului.
- totalitatea probelor funcţionale care se execută la echipament în procesul de recepţie cu detalierea următoarelor elemente:
 ansamblul, instalaţia, sistemul care se verifică;
 durata probei funcţionale sau distanţa de parcurs;
 condiţiile de desfăşurare a probei şi locaţia: teren, stare a vremii, diurne/nocturne etc.;
 valoarea minimă a parametrilor nominali care trebuie obţinuţi şi durata de menţinere a acestora. Valorile parametrilor nominali se stabilesc în
conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice a producătorului sistemului, ansamblului, instalaţiei, mecanismului, aparatului din
compunerea echipamentului;
 numărul de probe (cicluri de funcţionare) care se execută;
 condiţiile de reluare a probelor în situaţia în care nu se obţin valorile minim stabilite pentru parametrii funcţionali verificaţi.
După finalizarea activităţilor cuprinse în „Planul de testare şi acceptanţă”, în termen de 5 zile, prestatorulva transmite autorităţii contractante, pentru
avizare, „Raportul de testare şi acceptanţă”, care va include cel puţin modul de îndeplinire a cerinţelor din prezenta specificaţie tehnică şi concluziile
rezultate în urma desfăşurării activităţilor.
,,Raportul de testare şi acceptanţă” va cuprinde probele funcţionale, detaliate potrivit celor prezentate în ,,Planul de testare şi acceptanţă”,
înscrise într-o listă de verificare (check-list), parte componentă a procedurii de recepţie. Aceasta se semnează de către operatorul care a executat proba
funcţională, comisia de recepţie, RSC (responsabilul cu scuprevegherea calităţii - reprezentant militar) şi personalul desemnat de prestator.
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Prestatorul va pune la dispoziţia autorităţii contractante şi beneficiarului „Planul de testare şi acceptanţă” şi „Raportul de testare şi acceptanţă”, avizat,
certificate de conformitate sau documente de omologare internă ale producătorului sau subfurnizorilor acestuia, rapoarte de testare ale produsului, desenul de
ansamblu al produsului (sistemului), inventarul produsului, alte documente de interes pentru activităţile desfăşurate.
Prestatorul are obligaţia de a marca clar şi vizibil elementele componente ale instalaţiei, containerele în care este livrată, echipamentele care se vor
livra în pachetul de suport logistic iniţial, astfel încât acestea să poată fi identificate precis şi cu uşurinţă. Etichetele de marcare trebuie să fie rezistente la
acţiunea intemperiilor şi să nu permită deteriorarea accidentală pe parcursul manipulării, transportului, depozitării şi exploatării.
Etichetele de marcare trebuie să conţină minim următoarele informaţii: denumire producător / tip produs/reper de fabricaţie / număr de linii /
tensiune de alimentare / serie echipament / data fabricaţiei.
Supravegherea şi recepţia serviciilor se va face de către o comisie numită de către beneficiar. După verificarea şi recepţia fiecărui serviciu se vor
încheia procese verbale semnate de către comisia de recepţie a beneficiarului şi de către reprezentantul prestatorului.
Verificare şi recepţia reperelor, subansamblurilor şi a agregatelor se execută astfel:
a) pe stand
b) în funcţionare la bord, la cheu si pe mare.
În funcţionare la bord se verifică toate reperele, subansamblurile, agregatele şi instalaţiile supuse serviciilor de reparaţii. Nu se admit funcţionări
greoaie, blocări, sau pierderi de lichid.
La punerea în funcţiune a instalaţiilor, agregatelor se vor respecta prevederile instrucţiunilor de exploatare privind pregătirea pentru pornire, pornirea,
supravegherea şi oprirea acestora.
Combustibilul şi lubrifianţii necesaripentru probe se asigură de către beneficiar. În cazul în care la recepţia serviciului sunt necesare remedieri,
combustibilul necesar repetării probei se asigură de către prestator.
Conditii pentru supravegherea calităţii.
Verificarea calităţii serviciilor executate de către prestator, în sprijinul achizitorului şi comisiei de supraveghere şi recepţie, va fi executată şi de către un
Responsabil cu supravegherea calităţii (RSC) – persoană autorizată să execute supravegherea îndeplinirii la prestator/furnizor a cerinţelor contractuale
pentru asigurarea calităţii. Supravegherea calităţii reprezin tă ansamblul activităţilor desfăşurate la sediul prestatorului /furnizorului sau în legătură cu
acesta prin care RSC şi personalul desemnat cu monitorizarea derulării contractului execută activităţi pentru obţinerea datelor şi informaţiilor necesare
furnizării încrederii ca produsele/serviciile ce urmează a fi recepţionate sunt conforme cerinţelor contractuale.
Pentru armonizarea activităţilor ce urmează a se desfăşura pentru supravegherea calităţii, după semnarea contractului şi la cererea achizitorului se va
organiza o întâlnire între achizitor, prestator şi personalul cu atribuţiuni în supravegherea calităţii în scopul identificării şi/sau clarificării aspectelor legate de:
a) cerinţe referitoare la sistemul de management al calităţii apartinând prestatorului sau la inspecţii;
b) planul calităţii, planul de management al configuraţiei, planul software, planul de fiabilitate şi mentenabilitate sau altă documentaţie cerută
contractual, ori date tehnice de livrare;
c) activităţile de supraveghere a calităţii care trebuie să fie realizate ca suport la cererea emisă de achizitor;
d) proceduri de tratare a cererilor de derogare înaintate înainte şi după fabricaţie;
e) Cerinţe de recepţie şi livrare ale produselor, de exemplu cerinţe pentru certificatul de conformitate;
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f) articole critice, cum ar fi articole de siguranţă critică, caracteristici cheie;
g) implicarea RSC în analiza proiectelor, în activităţile de management al configuraţiei, testări, livrări ale produselor de la furnizori, etc.;
h) activităţile prestatorului de diminuare a riscului;
i) planurile subcontractanţilor, informaţii despre sub-furnizori.
Pentru desfăşurarea activităţii RSC la sediul prestatorului, prestatorul va asigura gratuit un spaţiu adecvat cu dotări minime pentru un lucrător de
birou şi anume: masă de lucru cu scaun ergonomic, fiset/bibliotecă, PC cuplat la serviciul de internet, imprimantă, telefon/fax.
Graficul de execuţie al serviciilor
Prestatorul va prezenta odata cu oferta tehnica un grafic de execuţie al seviciilor curprinse în caietul de sarcini/propunerea tehnică. Grraficul va
cuprinde şi termenele de livrare respectiv instalare pentru echipamentele majore cuprinse în caietul de sarcini ( Diesel generatoare, sistemul integrat de
navigaţie, sistem monitorizare şi control motoare principale şi auxiliare, macarele hidraulice, caldarina, compresoare aer, TPD,TDA,TIA, etc.). Dupa caz,
termenele de livrare pot fi cuprinse într-un grafic separat, anexă la graficul de executie a serviciilor.
Etapele tehnologice ale serviciilor se vor stabili de comun acord cu beneficiarul. Trecerea de la o etapă la alta se face numai cu avizul acestuia. Orice
modificări ale graficului de execuţie a serviciilor, rezultate în timpul derulării contractului vor fi documentate cu acte de acceptare din partea autorităţii
contractante, susţinute de documente justificative din partea prestatorului, autorităţii contractante şi ale comisiei de supraveghere şi recepţie.
Accesul la bordul navei / sediul prestatorului
Pe toată durata executării serviciilor de reparaţii la sediul prestatorului nava ramâne sub controlul şi în gestiunea echipajului navei. Actul de
predare/primire în /din reparaţii se referă la executarea la bordul navei sau la facilităţile prestatorului a serviciilor cuprinse în caietul de sarcini, cu
responsabilităţile ce decurg din acestea.
Accesul la bordul navei se execută numai prin punctele de acces controlate de serviciul de permanenţă al beneficiarului şi conform tabelului de acces
pentru personal propriu şi subcontractanţi comunicat de către prestator. Accesul personalului beneficiarului sau achizitorului lasediul prestatorului se execută
în condiţii similare, conform protocolului de intrare a navei în şantier.
La cererea scrisă a achizitorului, prestatorul va permite gratuit accesul la nava aflată în incinta sa a personalului şi mijloacelor auto/tehnice ale
centrului de mentenantă, secţiei logistice sau alt prestator/furnizor ce desfasoară activităţi de mentenanţă sau aprovizionare a navei, altele decât cele cuprinse
în caietul de sarcini anexă la contract. În toate situaţiile, accesul este grevat de obligativitatea respectării reguluilor interne de acces şi deplasare în incinta
prestatorului.
Condiţii pentru garanţii, SSM, protecţia mediului.
Perioada de garanţie acordată de prestator pentru toate serviciile efectuate din prezentul caiet de sarcini (mai puţin pentru sistemul de piturare a operei
vii) este de minim 24 luni de la data recepţiei. Garanţia sistemului de piturare a operei vii va fi de minim 36 de luni, certificată de reprezentantul furnizorului
de pitură prin buletin / raport / certificat de calitate a sablării şi tratamentelor aplicate la corp.
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Pe toată durata activităţii la bord, prestatorul va respecta normele apărare împotriva incendiilor şi de sănatate şi securitate în muncă specifice pentru
navele militare şi comunicate în scris de către comandantul/secundul navei. Similar, personalul beneficiarului şi achizitorului va respecta aceleaşi regului
cuprinse în protocolului de intrare a navei în şantier.
Respectarea legislaţiei privind protecţia mediului cade în sarcina prestatorului la serviciile pe care le execută. Beneficiarul nu-şi asumă
responsabilitatea pentru scurgerile de hidrocarburi şi reziduuri care se produc în urma executării serviciilor de reparaţii la instalaţiile navei de către prestator.
Condiţii privind protecţia informaţiilor clasificate.
În situaţia în care pe parcursul derulării contractului apare necesitatea gestionării unor informaţii clasificate, prestatorul se obligă să obţină, în
termenul legal prevăzut în Hotărârea de guvern nr. 585/13.06.2002, autorizaţia de securitate industrială şi certificatul de securitate industrială pentru părţile
din contract care au devenit obiectul gestionării informaţiilor clasificate.
În situaţia în care prestatorul nu poate să obţină autorizaţia şi certificatul de securitate industrială, achizitorul are dreptul de a angaja serviciile în cauză
cu alt prestator care îndeplineşte condiţiile HG nr. 585 din 13 iunie 2002 privind standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.
Prestatorul se angajează ca în cazul în care valoarea produselor/servicii cumpărate de pe piaţa externă, în scopul realizării obiectului contractelor
subsecvente atribuite de achizitor în baza acordului cadru, depăşeşte 2.000.000 (două milioane) de euro, să încheie un acord de compensare cu Oficiul de
Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială.
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ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
UNITATEA MILITARĂ .............
CONSTANŢA

NECLASIFICAT
Exemplar unic
Dosar nr…….
VĂZUT
COMANDANTUL UM .......... CONSTANŢA
....................
..............................

ACT DE PREDARE – PRIMIRE ÎN/DIN REPARAŢIE
Nr ........... din ...................
I. Tehnica.............................................................. valoare ..........................................
(denumire tehnicii)
Aparţinând U.M. ...................................
Predător (în reparaţie......................................................din U.M ........ ....................... .
Primitor (în reparaţie,)................................................... de la S.C ....................................
Predător (din reparaţie)..... .............................................de la S.C..................................
Primitor (din reparaţie) ...................................................din U.M........ ..........................
Baza predării.......................................din ............. ............................................................ ...........
.....................................................................................................................................................................
(nr. ordinului de reparaţie, ordin de distribuţie, ordin de zi etc.)
Tehnica se predă pentru .............................................. ........... ..........................
(reparare, păstrare, exploatare)
II. Date asupra exploatării:
1. Ore motoresurse echivalente etc consumate:
- de la începutul exploatării: ........... ani
- de la ultima reparaţie medie ..................
- de la ultima reparaţie capitală ............................................................................................
2.
norma de funcţionare pentru introducerea în reparaţie ......................................
.....................................................................................................................................
(ani, ore), motoresurse echivalente etc
Tipul reparaţiei ce urmează a se executa .............................................................................
III. Starea tehnică:
1. Aspect general ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. Starea tehnică şi de completare a tehnicii (a subansamblelor).................................................
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Rezultatul încercărilor şi probelor
.............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. Tehnica se predă.............................................................................................................
................................................................................................................................................
cu (fără) cartea tehnică seria
..................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................
... cu (fără) lotul de piese şi scule conform inventarului anexat
..................................................................................................................................................
5. Alte observaţii
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. La primirea din reparaţie delegatul primitor va prezenta nota de recepţie şi constatare
de diferenţe pentru piesele şi subansamblurile lipsă şi accidentat tehnic consemnate în prezentul
act la cap.III, pct.2
IV. În cadrul reparaţiei s-au executat:
- rodaj (probe):..... ........................................
- reglaje:................................................................
- încercări :.............................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Unitatea urmează să efectueze:
- rodaj (probe):...............................................
- reglaje: ................................................................................................................
- încercări:........................................................................................................................
V. Tehnica (subansamblurile, piesele) corespund din punct de vedere tehnic, poate fi dată în
exploatare şi se garantează funcţionarea până la data de.................................sau ......................
ore........................... cu respectarea întocmai a instrucţiunilor de rodaj – exploatare şi a următoarelor
indicaţii:....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...............................
Am predat în reparaţie
Data:...................................................
S.C..........................................................
(grad, nume, prenume, semnătura)

Am primit în reparaţie
Data:..................................................
............................................................
(fcţ, nume, prenume, semnătura)

Am predat din reparaţie

Am primit din reparaţie

Data:...................................................
S.C.......................................................
(fcţ, nume, prenume, semnătura)
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Data:..................................................
..........................................................
(grad, nume, prenume, semnătura)

