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Nr.24216/ZN/13.10.2015
Compartiment energetic

CAIET

DE

S A R C I N I

Aprobat,

A. PREAMBUL
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru
şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta di
Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.
Prevederile Caietului de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor ducând la eliminarea ofertei.

B. NATURA, CANTITATEA Şl DESCRIEREA PRODUSELOR / SPECIFICAŢII TEHNICE
Documentaţia tehnică privind extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale în municipiul
Botoşani, pe str. Oituz 2, 2A şi str. împărat Traian, nr. 81, 80A, 84, 85, 87, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 99,
103, 104, 105, 107, 109, 111, 111 A, 113, 115, 115A se va face de către o societate autorizată de AN RE
conform Legii 123/2012.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Municipiul Botoşani

C. OBIECTUL ACHIZIŢIEI
j
Documentaţia tehnică privind extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale din municipiul
Botoşani, pe str. Oituz 2, 2A şi str. împărat Traian, nr. 81, 80A, 84, 85, 87, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 99,
103, 104, 105, 107, 109, 111, 111A, 113, 115, 115A.

D. GENERALITĂŢI
I
Descriere generală a lucrării:
Cadru legal:
Având în vedere solicitarea cetăţenilor privind extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale din
municipiul Botoşani, pe străzile Oituz şi împărat Traian, nr. 81, 80A, 84, 85, 87, 89, 93, 94, 95, 96, 97,
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99, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 111A, 113, 115, 115A, 2, 2A, s-a efectuat, în urma solicitării primăriei
municipiului Botoşani, un studiu tehnico-economic de către E.ON Distribuţie România S.A.
în baza hotărârii Consiliului Local Botoşani nr. 200/08.07.2015 au fost încheiate contractul de
asociere precum şi contractul de comodat între S.C. E.ON Distribuţie România SA şi Primăria
Municipiului Botoşani în vederea racordării străzilor Oituz şi împărat Traian la sistemul de distribuţie a
gazelor naturale.
în acest sens se impune achiziţionarea unei documentaţii tehnice privind extinderea reţelei de
distribuţie gaze naturale pe str. Oituz 2, 2A şi str. împărat Traian, nr. 81, 80A, 84, 85, 87, 89, 93, 94, 95,
96, 97, 99, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 111A, 113, 115, 115A care presupune extinderea reţelei cu o
conductă din ţeavă PE 100 SDR11, de diametru 110 mm în lungime de 520 m.
Pentru elaborarea documentaţiei tehnice, achizitorul pune la dispoziţia ofertantului următoarele:
a) Aviz tehnic pentru realizarea obiectivelor/conductelor aferente sistemului de distribuţie a gazelor
naturale nr. 209235404/11.08.2015 întocmit de E.ON Distribuţie România;
b) Contract de comodat nr. 147c/03.08.2015 care se referă la exercitarea dreptului de folosinţă
asupra conductelor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente racordării străzilor Oituz şi împărat
Traian la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
c)

Contractul de asociere nr. 147/03.08.2015 în care sunt stipulate obligaţiile şi drepturile
operatorului de distribuţie licenţiat şi ale solicitantului în vederea evaluării specificaţiilor tehnicoeconomice ale documentaţiei tehnice(proiectului) pentru obiectivele/conductele

aparţinând

sistemului de distribuţie a gazelor naturale, pentru recepţia şi punerea în funcţiune a
obiectivelor/conductelor, precum şi despre dreptul de uz şi servitute pentru amplasarea, pe
terenuri proprietate a terţilor, a obiectivelor. Se prevede în acest contract cine finanţează
lucrările, proiectarea şi execuţia acestora care se va realiza prin firme autorizate ANRE,
selectate de către primăria municipiului Botoşani.
d)

Schiţă extindere conductă gaz cu specificaţia numelor cetăţenilor beneficiari;

e) Acorduri de acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale nr.209252717/24.08.2015
nr.209252692/24.08.2015

nr.209252662/24.08.2015

nr.209252781/24.08.2015

nr.209252849/24.08.2015

nr.209252960/24.08.2015

nr.209252541/24.08.2015

nr.209251900/21.08.2015

nr.209251816/21.08.2015

nr.209252054/21.08.2015

nr.209252434/24.08.2015

nr.209252460/24.08.2015

nr.209251548/21.08.2015

nr.209251652/21.08.2015

nr.209251728/21.08.2015

nr.209252087/21.08.2015

nr.209249619/20.08.2015

nr.209252638/24.08.2015

nr.209252524/24.08.2015

nr.209252503/24.08.2015

nr.209252566/24.08.2015

nr.209251948/21.08.2015

nr.209251506/21.08.2015; nr.209251608/21.08.2015 emise de E.ON Distribuţie România.
f)

Proces verbal de colaborare nr. 232/01.09.2015 între E.ON Distribuţie România şi Primăria
Municipiului Botoşani,

T: +4 (0) 231 502 2001 F: +4 (0) 231 531 595
W: www.primariabt.ro / E: primaria@prirriariabt.ro
Piaţa Revoluţiei nr. 1, 710236, Botoşani, ROMÂNIA

România
Judeţul Botoşani
Municipiul

Botoşani

CF:3372882

g)

Rezultat studiu tehnico-economic din 30.10.2014 întocmit de E.ON Distribuţie România;

h)

Tabel acord proprietari.
Surse de finanţare: Fonduri din bugetul local - cap. 70.03.01. - poziţia "Alte cheltuieli de investiţii

defalcate pe categorii de bunuri din Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2015 cu finanţare parţială sau
integrală de la bugetul local".

E. Condiţii de participare:
Firma agreată trebuie să fie autorizată ANRE pentru proiectare reţele de gaze naturale conform
Legii 123/2012.

F. Consideraţii generale obligatorii pentru ofertanţi:
Firma trebuie să respecte prevederile Legii nr. 123/10.07.2012, normele tehnice de proiectare
execuţie şi exploatare a reţelelor de gaz natural.
Proiectul tehnic va fi verificat de către verificatorul de proiecte autorizat MDRT.
Avizarea documentaţiei tehnice va fi efectuată de către operatorul de distribuţie a gazelor
naturale. Costurile avizării vor fi incluse în ofertă.
Lucrarea de proiectare va fi înaintată pe suport hârtie în 3(trei) exemplare şi pe suport electronic
în sistem topografic(program Autocad).
Documentaţia tehnică va conţine totalitatea costurilor necesare executării operaţiilor de realizare
a reţelei de distribuţie gaze naturale din municipiul Botoşani, pe str. Oituz 2, 2A şi str. împărat Traian, nr.
81, 80A, 84, 85, 87, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 111A, 113, 115, 115A şi
anume: material, manoperă, utilaj şi transport.
Durata contractului este pe o perioadă de maxim 90 zile de la atribuirea contractului.
Plata se va face cu OP în termen de 30 de zile de la emiterea facturii, după încheierea unui
proces verbal de recepţie.
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