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Invitaţie de participare 

privind modalitatea de achiziţie prin cumpărare directă 

pentru atribuirea contractului de furnizare 

„Extindere reţea de supraveghere video" 

Municipiul Botoşani, cu sediul în str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, cod poştal 710236, jud. Botoşani, 
tel. 0231/502.200, fax. 0231/531595, invită ofertanţii să-şi depună ofertă la modalitatea de achiziţie 
prin „Cumpărare directă" în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect Extindere reţea 
de supraveghere video prin finanţare din bugetul local. 

1. Modalitatea de achiziţie publică : Cumpărare directă 

2. Tipul contractului: Contract de furnizare 

3. Criteriu de atribuire: în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut 

4. Valoarea estimată: 130.000 Iei fără TVA echivalentul a 29.322 Euro fără TVA, la cursul BNR din 
data de 04.08.2014, adică 1 euro = 4,4336 lei 

5. Durata contractului: 3 ani 

6. Descrierea obiectului contractului: Obiectivul „extindere reţea supraveghere video" se doreşte a fi 
o continuare a proiectului „Creşterea siguranţei si prevenirea criminalitatii in zona de acţiune a 
municipiului Botoşani prin achiziţionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de 
supraveghere" si are rolul de a proteja populaţia impotriva faptelor antisociale, contrbuind la 
creşterea gradului de civilizaţie a locuitorilor municipiului, la imbunatatirea cooperării 
interinstitutionale in scopul combaterii eficiente a criminalitatii precum si la prevenirea si 
combaterea criminalitatii juvenile. 

Pentru susţinerea durabilitatii proiectului, se vor amplasa camere de supraveghere, cu 
respectarea cerinţelor caietului de sarcini, astfel: 

Intersectie Calea Naţionala cu str. Manolesti Deal extindere din nod optic intersectie Calea 
Naţionala-str. Uzinei; 
Intersectie Calea Naţionala cu b-dul Mihai Eminescu xtindere nod optic Colegiul National 
A.T.Laurean; 
Intersectie str. Dobosari - str. Dimitrie Pompeiu extindere din nod optic intersectie Calea 
Naţionala cu str. Uzinei; 
Intersectie str. I.C.Bratianu - str. Eternitatii extindere din nod optic Şcoala nr. 3, str. Tudor 
Vladimirescu. 

. ce 
7. Data limita de depunere a ofertelor: / / - I d 7 . ora / 2 
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8. Adresa la care se transmit ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Botoşani, din strada 
Piaţa Revoluţiei nr.l, cod poştal 710236, Botoşani, telefon: 0231/502.200, Fax: 0231/531.595 

9. Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: La sediul Primăriei Municipiului Botoşani din strada 
Calea Naţională nr.101 - Biroul de Achiziţii Publice 

10. Limba de redactare a ofertei: Română 
11. Moneda în care se transmite oferta de preţ: LEI 
12. Modalitatea de transmitere a ofertelor: 

a) Oferta va fi transmisă în plic sau colet exterior netransparent închis corespunzător. 
b) Oferta va fi transmisă împreună cu: 
• Declaraţie privind neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 69Al(evitarea conflictului 

de interese) din OUG nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, completată 
conform Formularului ataşat prezentei invitaţii de participare. 

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: Portarme Iulian Ovidiu - primar, 
Zaiceanu Adriana - administrator public, Turcanu Eugen Cristian- viceprimar, Lupascu Cătălină 
Camelia - viceprimar Apostu Ioan - secretar, Sanduc Valerian - director economic, Ţebecailo Mihai 
Cristian - manager public, Cornel Hergheligiu - director executiv, Semenescu Nicolae - director 
edilitare, Sandu Dan - arhitect şef, Florin Mîţu - şef serviciu Investiţii, Gabriela Artimon - şef 
serviciu Patrimoniu, Palaghiu Mihai Dorin - şef birou Cadastru, Antoche Luminiţa Mihaela - şef 
serviciu Urbanism, Dumitrescu Anca - şef serviciu Resurse Umane, Bulmagă Geanina - şef serviciu 
Buget-Finanţe, Ciomaga Georgescu Oana Gina - şef oficiu Juridic, Neică Oana - şef serviciu 
Management Proiecte, Anitei Daniela - sef birou Achiziţii publice, Ciubotariu Mana - consilier 
achiziţii, Munteanu Constantin - consilier achiziţii, Petronela Nechifor - consilier juridic, Gheorghita 
Mirela - sef serviciu Contabilitate, Ifrim Mihai - sef serviciu Administrativ, Alexa Cătălin Virgil -
consilier local, Apostoliu Eugen Sorin -consilier local, Bosovici Calin George - consilier local, Buliga 
Marius -consilier local, Cristescu Marius - consilier local, Furtuna Corneliu Daniel - consilier local, 
Ghiorghita Florin Ioan - consilier local, Hunca Mihaela - consilier local, Iavoreciuc Gheorghe -
consilier local, Lebada Radu - 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, Andrei Cosmin-Ionut - consilier local, Ursuleanu Gheorghe Florentin -
consilier local, Bucsinescu Lidia - consilier local, Luca Daniel Ovidiu- consilier local. 

13. InfonnaţiLşu^imentare se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Botoşani - Biroul de 
Achiziţii P t t g ® ^ : 0231/502.200, fax. 0231/515142 

l U M I C I P I U L 
Î O T O S A H I 11 

Primai JttMARIAjgjf Administrator Public, Şef Birou Achiziţii Publice, 
Ovidiu I u l i l g ^ o ^ ^ ^ ' Adriana Zăiceanu Daniela Aniţei / 
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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 „Extindere reţea supraveghere video" 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, 
y 

(semnătura autorizată) 



Caiet de sarcini - "Extindere reţea supraveghere video" 

Măsurătorile si evaluarile sunt efectuate pentru 4 puncte din Municipiul Botoşani, 
enumerate mai jos: 

- Intersectia Calea Naţionala - str. Manolesti Deal 
- Intersectia Calea Naţionala - b-dul Mihai Eminescu 
- Intersectia str. Dobosari - str. Dimitrie Pompeiu 
- Intersectia str. I.C. Bratianu - str. Eternitatii 

1. Intersectia Calea Naţionala - str. Manolesti Deal 

Legătură la reţeaua de supraveghere metropolitana existenta se va face aerian, cu fibra 
optica cu 4 fire, de exterior; din punctul de fibra optica A3 (intersectia Calea Naţionala - str. 
Uzinei), cu media convertoare de fibra optica. 

Echipamentele active (UPS, convertor FO si Camera de Supraveghere) se vor conecta 
la reţeaua de 220V la cel mai apropiat tablou contorizat pe care il puteti pune la dispoziţie). 
UPS-ul, media convertorul, cutia de conexiuni fibra optica si restul de echipamente pasive 
necesare se vor monta intr-o cutie metalica cu grad de protectie IP 55. 

Camera de supraveghere se va instala conform schemei de amplasament ataşate. 
Camera este de tip IP, de exterior, grad de protectie IP66, 2 MP, cu mişcare PTZ 360 grade si 
zoom optic de 20x. 

Camera de supraveghere si cutia pentru echipamente se vor monta pe stâlpii exsistenti 
la o inaltime de 4m. 

CANTITATI DE LUCRĂRI: 

1 Cablu optic CTC ADSS - Aerian, unitube, gel filled, metalfree, invelis HDPE, protectie UV, 
distanta intre stâlpi 30-60m, 4 Fibre 

m 1700 

2 Cablu cat. 6 FTP LSOH 
m 80 

3 Cablu alimentare 3x1.5 cyy 
m 90 

4 Cutie metalica grad protectie IP55 
buc 1 

5 Mediaconvertor 
buc 2 

6 Terminal box fibra optica 
buc 2 

7 Patchcord SC/PC, 3m 
buc 6 

8 Jack ecranat cat 6, RJ45 
buc 2 

9 Patch cord FTP Cat 6 l m buc 4 



10 Priza aplicata 220V 
buc 1 

11 Suport cutie 
buc 1 

12 UPS interactiv, putere 175W; 2 prize; timp de back-up 8 min 
buc 1 

13 CAMERA IP, PTZ, 2MP, 20x zoom 
buc 1 

14 Picior montaj camera (include alimentator) 
buc 1 

15 Suport camera pentru prindere pe stâlp 
buc 1 

16 Echipare stâlpi cu echipamente intindere fibra optica 
buc 42 

17 Material mărunt 
buc 1 

18 Sudura fibra optica 
port 8 

2. Intersectia Calea Naţionala - b-dul Mihai Eminescu 

Legătură la reţeaua de supraveghere metropolitana existenta se va face aerian, cu fibra 
optica cu 4 fire, de exterior; din punctul de fibra optica Colegiul National AT Laurian; cu 
media convertoare de fibra optica. 

Echipamentele active (UPS, convertor FO si Camera de Supraveghere) se vor conecta 
la reţeaua de 220V la cel mai apropiat tablou contorizat pe care il puteti pune la dispoziţie). 
UPS-ul, media convertorul, cutia de conexiuni fibra optica si restul de echipamente pasive 
necesare se vor monta intr-o cutie metalica cu grad de protectie IP 55. 

Camera de supraveghere se va instala conform schemei de amplasament ataşate. 
Camera este de tip IP, de exterior, grad de protectie IP66, 2 MP, cu mişcare PTZ 360 grade si 
zoom optic de 20x. 

Camera de supraveghere si cutia pentru echipamente se vor monta pe stâlpii exsistenti 
la o inaltime de 4m. 

CANTITATI DE LUCARI 

1 Cablu optic CTC ADSS - Aerian, unitube, gel filled, metalfree, invelis HDPE, protectie UV, 
distanta intre stâlpi 30-60m, 4 Fibre 

m 2550 

2 Cablu cat. 6 FTP LSOH 
m 10 

3 Cablu alimentare 3x1.5 cyy m 10 



4 Cutie metalica grad protectie IP55 
buc 1 

5 Mediaconvertor 
buc 2 

6 Terminal box fibra optica 
buc 2 

7 Patchcord SC/PC, 3m 
buc 6 

8 Jack ecranat cat 6, RJ45 
buc 2 

9 Patch cord FTP Cat 6 l m 
buc 4 

10 Priza aplicata 220V 
buc 1 

11 Suport cutie 
buc 1 

12 UPS interactiv, putere 175W; 2 prize; timp de back-up 8 min 
buc 1 

13 CAMERA IP, PTZ, 2MP, 20x zoom 
buc 1 

14 Picior montaj camera (include alimentator) 
buc 1 

15 Suport camera pentru prindere pe stâlp 
buc 1 

16 Echipare stâlpi cu echipamente intindere fibra optica 
buc 60 

17 Material mărunt 
buc 1 

18 Sudura fibra optica 
port 8 

3. Intersectia str. Dobosari - str. Dimitrie Pompeiu 

Legătură la reţeaua de supraveghere metropolitana existenta se va face aerian, cu fibra 
optica cu 4 fire, de exterior; din punctul de fibra optica A3 (intersectia Calea Naţionala - str. 
Uzinei); cu media convertoare de fibra optica. 

Echipamentele active (UPS, convertor FO si Camera de Supraveghere) se vor conecta 
la reţeaua de 220V la cel mai apropiat tablou contorizat pe care il puteti pune la dispoziţie). 
UPS-ul, media convertorul, cutia de conexiuni fibra optica si restul de echipamente pasive 
necesare se vor monta intr-o cutie metalica cu grad de protectie IP 55. 



Camera de supraveghere se va instala conform schemei de amplasament ataşate. 
Camera este de tip IP, de exterior, grad de protectie IP66, 2 MP, cu mişcare PTZ 360 grade si 
zoom optic de 20x. 

Camera de supraveghere si cutia pentru echipamente se vor monta pe stâlpii existenti 
la o inaltime de 4m. 

CANTITATI DE LUCRĂRI 

1 Cablu optic CTC ADSS - Aerian, unitube, gel filled, metalfree, invelis HDPE, protectie UV, 
distanta intre stâlpi 30-60m, 4 Fibre 

m 1800 

2 Cablu cat. 6 100 ohms FTP LSOH 
m 15 

3 Cablu alimentare 3x1.5 cyy 
m 15 

4 Cutie metalica grad protectie IP55 
buc 1 

5 Mediaconvertor 
buc 2 

6 Terminal box fibra optica 
buc 2 

7 Patchcord SC/PC, 3m 
buc 6 

8 Jack ecranat cat 6, RJ45 
buc 2 

9 Patch cord FTP Cat 6 l m 
buc 4 

10 Priza aplicata 220V 
buc 1 

11 Suport cutie 
buc 1 

12 UPS interactiv, putere 175W; 2 prize; timp de back-up 8 min 
buc 1 

13 CAMERA IP, PTZ, 2MP, 20x zoom 
buc 1 

14 Picior montaj camera (include alimentator) 
buc 1 

15 Suport camera pentru prindere pe stâlp 
buc 1 

16 Echipare stâlpi cu echipamente intindere fibra optica 
buc 45 

17 Material mărunt 
buc 1 

18 Sudura fibra optica 
port 8 



4. Intersectia str. I.C. Bratianu - str. Eternitatii 

Legătură la reţeaua de supraveghere metropolitana existenta se va face aerian, cu fibra 
optica cu 4 fire, de exterior; din punctul de fibra optica A 6 Tudor Vladimirescu - Şcoala nr. 
3, cu media convertoare de fibra optica. 

Echipamentele active (UPS, convertor FO si Camera de Supraveghere) se vor conecta 
la reţeaua de 220V la cel mai apropiat tablou contorizat pe care ii puteti pune la dispoziţie). 
UPS-ul, media convertorul, cutia de conexiuni fibra optica si restul de echipamente pasive 
necesare se vor monta intr-o cutie metalica cu grad de protectie IP 55. 

Camera de supraveghere se va instala conform schemei de amplasament ataşate. 
Camera este de tip IP, de exterior, grad de protectie IP66, 2 MP, cu mişcare PTZ 360 grade si 
zoom optic de 20x. 

Camera de supraveghere si cutia pentru echipamente se vor monta pe stâlpii exsistenti 
la o inaltime de 4m. 

CANTITATI DE LUCRĂRI 

1 
Cablu optic CTC ADSS - Aerian, unitube, gel filled, metalfree, invelis HDPE, protectie UV, 
distanta intre stâlpi 30-60m, 4 Fibre 

m 1650 

2 Cablu cat. 6 100 ohms FTP LSOH 
m 10 

3 Cablu alimentare 3x1.5 cyy 
m 10 

4 Cutie metalica grad protectie IP55 
buc 1 

5 Mediaconvertor 
buc 2 

6 Terminal box fibra optica 
buc 2 

7 Patchcord SC/PC, 3m 
buc 6 

8 Jack ecranat cat 6, RJ45 
buc 2 

9 Patch cord FTP Cat 6 l m 
buc 4 

10 Priza aplicata 220V 
buc 1 

11 Suport cutie 
buc 1 

12 UPS interactiv, putere 175W; 2 prize; timp de back-up 8 min 
buc 1 

13 CAMERA IP, PTZ, 2MP, 20x zoom 
buc 1 

14 Picior montaj camera (include alimentator) buc 1 



15 Suport camera pentru prindere pe stâlp 
buc 1 

16 Echipare stâlpi cu echipamente intindere fibra optica 
buc 37 

17 Material mărunt 
buc 1 

18 Sudura fibra optica 
port 8 

1 

Administrator Public, 
Adriana Zăiceanu 

Direct 
Corne 

executiv, 
tfigiu 

Şef serviciu investiţii, Consilier investiţii, 
Florin Mîtu Mihaela Kohut 
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