Requisitos de Compra
GP.ESP.001/8

QAS

EQUIPAMENTOS

A expressão dos presentes requisitos não invalida a responsabilidade do fornecedor do cumprimento da legislação em vigor à data ou outra
regulamentação aplicável à sua actividade/produtos/serviços, bem como condições contratuais estabelecidas entre as partes e respeito pela Política
de Sustentabilidade e procedimentos da Gres Panaria Portugal.
Fornecedor de:

Requisitos de Compra

Área envolvida

Equipamentos (gerais)

Identificação do fabricante e do modelo.
Marcação CE no equipamento.
Declaração de conformidade CE em lingua portuguesa.
Manual de instruções em linha portuguesa.
Assegurar a formação dos utilizadores quando aplicável.
Equipamento com requisito ATEX: garantir a marcação do equipamento de acordo com a diretiva.
Sistemas de elevação e armazenagem: exibir carga máxima.
Fornecer equipamentos eficientes em termos energéticos quando economicamente viável (COP (coeficiente de
desempenho) e EER (rácio de eficiência energética).

Manutenção

EEE - Equipamento Elétrico
e Eletrónico

Declaração de Conformidade CE em Português.
Manual de instruções em Português.
Evidências da adesão a um sistema integrado de gestão de REEE, quando aplicável (para
produtores/importadores).

Sistemas de
Informação e
Manutenção

Equipamentos com sistema
de frio que contêm gases
regulamentados

Assegurar que os equipamentos não contêm substâncias regulamentadas proibidas ou em vias de proibição.
Garantir que os sistemas hermeticamente fechados estão rotulados como tal.
Garantir que os manuais destes equipamentos contêm informação sobre os gases fluorados, tipo de gás,
quantidade e o PAG.

Manutenção

Transformadores e
condensadores

Fornecer declaração de como os equipamentos não contêm óleos com PCB.
Declarar as quantidade de SF6 quando aplicável.

Manutenção

Recipientes Sob Pressão
(compressores,
reservatórios,
termoacumuladores)

Aquando a instalação de termoacumuladores, emitir termo de responsabilidade.
Cumprir os requisitos legais necessários à aprovação da instalação e autorização de funcionamento para
equipamentos com PS maior ou igual a 2 bar e /ou PS*V maior ou igual a 3000 bar/litro.
Assegurar as seguintes inscrições na placa de caracteristicas dos equipamentos:
- Pressão máxima de serviço (PS) em kilopascal ou bar;
- Temperatura máxima de serviço (T máx.) em graus centígrados;
- Temperatura mínima de serviço (T min.) em graus centígrados;
- Capacidade do recipiente;
- Idenfiticação do fabricante ou importador;

Manutenção

Máquinas de movimentação
alugadas

Comprovativo de formação para a condução do equipamento, conforme o equipamento.
Evidência da verificação de segurança e manutenção do equipamento dos ultimos 2 anos.
Cópia de Manual de Instruções em Português e da Declaração CE.

Manutenção
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