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Referinta: Clarificari solicitate la caietul de sarcini aferent procedurii "cumpărare directă"

organizată de SC CONPET SA În vederea atribuirii contractului ce are ca obiect "Furnizare,
montaj şi punere În funcţiune 1buc. Baie de apă termostatată cu răcire, inclusiv asigurarea
instruirii personalului de operare al achizitorului".

Ca urmare a clarificărilor solicitate la caietul de sarcini aferent procedurii "cumpărare
directă" organizată de SC CONPET SA În vederea atribuirii contractului ce are ca obiect
"Furnizare, montaj şi punere În funcţiune 1buc. Baie de apă termostatată cu răcire, inclusiv
asigurarea instruirii personalului de operare al achizitorului" şi postat pe pagina oficială de
internet a Conpet (www.conpet.ro)Împreunăcuinvitaţiadeparticiparenr.38702l07.10.2014.va
comunicam urmatoarele:

Baie de termostatare
Intrebare: Va rugam precizati domeniul de temperatura deoarece celelalte specificatii cerute

pot fi indeplinte de o baie de termostatare a carui domeniu de temperatura este ambient +100C.
In cazul bai/or cu racire nu este necesara echiparea cu orificiu de golire deoarece lichidul de
termostatare nu este apa si un fluid termic care este recirculat cu ajutorul unei pompe interne.
Acest fluid termic nu se goleste ci se completeaza cu cantitati mici atunci cind este necesar. Din
descrierea destinatiei pentru echipament reiese ca aceasta baie va fi utilizata pentru
termostatarea probelor in vederea continutului de apa - cf. SR ISO 9030 . Cf. standardului
mentionat pentru acesta procedura nu este necesara racirea probelor si doar incalzirea , cu
atat mai mult cu cat se doreste determinarea continutului de parafina . Precizez ca temperature
de solidificare a parafinei este de 55-58 C.

Raspuns: Baie cu domeniu de temperature -30°C +100°C care poate fi utilizata la
determinari conform SR ISO 9030 ( cu support pentru fixarea fiolelor tip ASTM 100 mI, cod
362038) cat si pentru determinarea continutului de parafina din titei conform unei norme tehnice
(N. loanesi M. Conrad), care nu are nici o legatura cu temperature de solidificare a parafinei. Baia
poate avea acelasi agent pentru termostatare la 60 °C cat si pentru -30°C ..

Mentionam ca oferta dumneavoastra va fi elaborata tinand cont de indicatiile precizate
mai sus si ca restul cerintelor din caietul de sarcini si invitatia de participare raman neschimbate.

Va multumim.

ŞEF SERVICIU ACHIZITII
fr. A9~ T1rcavu

RASPUNS CLARIFICARI

SERVICIU ACHIZITII
Exp. AP Elena Matei

.~cJjil

http://www.conpet.m

	00000001

