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Nr. I f . Â M . . . din
INVITATIE DE PARTICIPARE
Ia achiziţia directa in vederea atribuirii contractului de
servicii de "Achiziţie şi montaj aparat aer condiţionat" în cadrul proiectului "Restaurare,
conservare in situ cuptoare şi amenajarea unui punct muzeistic"
Municipiul Botoşani, invita operatorii economici la achiziţia directa in vederea atribuirii contractului
de servicii "Achiziţie şi montaj aparat aer condiţionat în cadrul proiectului Restaurare,
conservare in situ cuptoare şi amenajarea unui punct muzeistic" pentru proiectul "Reabilitarea
centrului istoric şi a zonei pietonale în municipiul Botoşani"
cod CPV: 39717200 - 3 Aparate de aer condiţionai
cod CPV: 45331220 - 4 Lucrări de instalare de echipament de aer condiţionai
Tip de finanţare: buget local
Valoarea estimata: 3.300 lei, exclusiv TVA
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut
Durata contractului: 30 zile
¿o
Termenul limita pentru depunere a ofertelor:
...J.9.
Adresa la care se depun ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Botoşani, din Piaţa
Revoluţiei nr.l, cod poştal 710236, Botoşani, telefon: 0231/502.200, Fax: 0231/531.595
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Numărul de exemplare - 1 exemplar original.
Modul de prezentare: Ofertantul trebuie sa sigileze plicul, inchis corespunzător si netransparent,
marcat cu obiectul contractului, adresa autoritatii contractante si cu inscripţia
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA : l l d h . l & L ' t
Oferta va conţine: propunerea tehnica, propunerea financiara si formularele completate, semnate si
stampilate.
Limba de redactare a ofertei - Română
Modul de prezentare a propunerii financiare:
Propunerea financiara se va prezenta in lei, conform caietului de sarcini.
Preţul propus in propunerea financiara este ferm in lei, nu poate fi ajustat ulterior si. va fi valabil
pana la realizarea integrala a contractului.
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:
• In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita
reofertarea in plic închis, in vederea departajării ofertelor. Ofertanţii care au preturi egale si
care au primit invitaţia de reofertare vor depune noua propunere financiara in plic închis,
netransparent, marcat cu adresa autorităţii contractante, denumirea si adresa operatorului
economic si cu inscripţia "Reofertare Propunere Financiara".
• Noile propuneri financiare se vor depune in termen de 2 zile lucrătoare de la solicitarea
autorităţii contractante si se vor deschide in cadrul unei şedinţe de deschidere la care vor
participa reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au preturi egale si membrii comisiei
de evaluare. Noua propunere financiara nu va influenta in niciun caz propunerea tehnica,
aceasta rămânând neschimbată.
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Modul de prezentare a propunerii tehnice:
Propunerea tehnica se va elabora avand in vedere, detaliile si specificaţiile din Caietul de sarcini,
legislaţia in vigoare si specificul proiectului. Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat, in
procesul de evaluare, informaţiile din aceasta sa permită identificarea facila a corespondentei cu
specificaţiile tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnica va include o prezentare detaliata si
concreta a modului de punere in aplicare a prevederiolor din caietul de sarciniţ
Propunerea tehnica va include informaţii referitoare la metodologia de abordare, activitati, termene,
etc, prin completarea de către Ofertant a propunerii tehnice.
Nota: Ofertantul va respecta prevederile HG nr. 300/2006 privind sanatatea si securitatea in
munca. Informaţii detaliate privind aceste reglementari se pot obţine de la Ministerul Muncii,
Familiei si Protectiei Sociale.
Oferta va fi însoţită de :
-Scrisoare de înaintare - Formular nr. 1
-Fişa de Informaţii generale - Formular nr. 2
-Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art 69 A ldin OUG34/2006-Formular nr. 3.
în vederea completării acestei Declaraţii, precizăm ca persoanele cu funcţii de decizie în cadrul
autorităţii contractante în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea modalităţii de
achiziţie prin cumpărare directă ce face obiectul prezentei invitaţii de participare, respectiv
persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătura cu sau pentru procedura menţionată
anterior, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent acestei achiziţii, sunt: Portariuc Iulian
Ovidiu - primar, Zaiceanu Adriana - administrator public, Andrei Cosmin-Ionut - viceprimar,
Buliga Marius - viceprimar, Apostu Ioan - secretar, Sanduc Valerian - director economic, Cornel
Hergheligiu - director executiv, Florin Mîţu - şef serviciu Investiţii, Anitei Daniela - sef birou
Achiziţii publice, Ciubotariu Maria - consilier achiziţii, Munteanu Constantin - consilier achiziţii,
Ungurian Nicolai - consilier achiziţii, Gheorghita Mirela - sef serviciu Contabilitate, Monica Electra
Prispian - consilier juridic, Alexa Cătălin Virgil - consilier local, Apostoliu Eugen Sorin -consilier
local, Bosovici Calin George - consilier local, Bruma Mihai - consilier local, Furtuna Corneliu
Daniel - consilier local, Ghiorghita Florin Ioan - consilier local, Hunca Mihaela - consilier local,
Iavoreciuc Gheorghe - consilier local, Lebada Radu - consilier local, Lupascu Cătălină Camelia consilier local, Nica Tereza - consilier local, Onisa Paul - consilier local, Petrusca Ady - consilier
local, Plesca Stelian - consilier local, Simion Aura - consilier local, Tincu Mihai - consilier local,
Turcanu Eugen Cristian - consilier local, Ursuleanu Gheorghe Florentin - consilier local, Bucsinescu
Lidia - consilier local, Luca Daniel Ovidiu- consilier local.

Primar,
Ovidiu Iulian^ortariuc

Şef Birou Achiziţii Publice,
Daniela Anitei q¡jj,Q/ţ

l ă t r ă t o r public,
iana Zăiceanu

Consilier achiziţii,
Nicolai Ungurian

FORMULARUL 1

OFERTANT
înregistrat la sediul autoritatii contractante
(denumirea/numele)

nr.

/

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către : Primăria Municipiului Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr.l, cod poştal 710236, jud.
Botoşani

din

Ca urmare a anuntului/invitaţiei de participare aparut in
(zi/luna/an), privind aplicarea procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea

Contractului de furnizare având ca obiect „Achiziţie şi montaj aparat aer condiţionat" în
cadrul proiectului "Restaurare, conservare in situ cuptoare şi amenajarea unui punct
muzeistic", noi
(denumirea/numele
ofertantului)
va transmitem alaturat, urmatoarele:
1. Documentul
(tipul, serie/numar, emitent) privind garanţia pentru participare,
in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentaţia de atribuire;
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, in original si intr-un număr de ......
copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta;

Avem speranţa ca oferta noastra este corespunzătoare si va satisface cerinţele dumneavoastra.

Data completării

Cu stima,
Ofertant,
(semnătură

autorizata)

FORMULARUL 2

OPERATOR ECONOMIC
(denumire)

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumire:
2. Cod fiscal:.
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:
(număr, dată, loc de
înmatriculare/înregistrare)
6. Obiect de activitate, pe domenii:
(în conformitate cu prevederile din statutul

propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
(adrese complete, telefon/fax, certificate de
înmatriculare/înregistrare)
8. Cont trezorerie: RO

deschis la

Data completării:

(Nume, prenume)
(Funcţie)
(Semnătura autorizată şi ştampila)

FORMULARUL 3

OPERATOR ECONOMIC
(denumire)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)
(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat la modalitatea de
achiziţie prin Cumpărare directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, având ca
obiect „Achiziţie şi montaj aparat aer condiţionat" în cadrul proiectului "Restaurare,
conservare in situ cuptoare şi amenajarea unui punct muzeistic" organizată de Municipiul
Botoşani, la data de
, declar pe proprie răspundere că:
- nu am drept membri in cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare
si/sau
- nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, ruda sau afin pana la gradul al
patrulea inclusiv
sau
- nu mă aflu in relaţii comerciale cu persoanele ce deţin funcţii de decizie in cadrul
Primăriei municipiului Botoşani, despre care am luat la cunoştinţă din Invitaţia de
participare încărcată pe site-ul Primăriei Botoşani.

Data completării.

Operator economic,
(semnătura autorizată)

CAIET DE SARCINi

Achiziţionare şi montaj aparat aer condiţionat în cadrul proiectului
„ Restaurare, conservare in situ cuptoare şi amenajarea unui punct muzeistic

Oferta va cuprinde:

valoare aparat aer condiţionat
transportul până la locul de montaj - punct muzeistic ( str. 1

Decembrie, parcare „magazin Elvila", mun. Botoşani)
montajul în interiorul punctului muzeistic ( ce va cuprinde:
prinderea efectivă de structura de rezistenţă a celor două unităţi, legătura între unitatea
interioară şi exterioară - indiferent de lungimea conductelor, legare la tabloul de energie
electrică, securizarea unităţii exterioare împotriva furtului/vandalizării, reparaţii la trecerea
conductelor prin peretele vertical)
Caracteristici aparat aer condiţionat?
1. Capacitate BTU Răcire

24.000

2. Capacitate BTU Inc&/z,/r&

24.000

3. Culoare unitate interioara
4. Interval funcţionare

ALB
-15...+46 grade Celsius

5. Clasa energie

A+

6. Filtru de impurităţi
7. Posibilitate de programare a funcţionării în intervale orare prestabilite

Administrator Public,
Adriana Zăice

Director executiv,
C&rn<

ergheligiu

Şef serviciu investiţii,
Florin Mîtu

