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Invitaţie de participare
privind modalitatea de achiziţie prin cumpărare directă
pentru atribuirea contractului de servicii
„Verificare a instalaţiilor electrice la sediile Primăriei municipiului Botoşani"
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 servicii având ca obiect Verficare a
instalaţiilor electrice la sediile Primăriei municipiului Botoşani prin finanţare din bugetul local.

1. Modalitatea de achiziţie publică : Cumpărare directă
2. Tipul contractului: Contract de servicii
3. Criteriu de atribuire: în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut
4. Valoarea estimată: 796 lei fără TVA echivalentul a 180 Euro fără TVA, la cursul BNR din data de

23.07.2014, adică 1 euro = 4,4290 lei

5. Durata contractului: 30 zile
6. Descrierea obiectului contractului: Operaţiunile necesare in vederea verificării instalaţiilor
electrice la sediile Primăriei:
1. întocmirea schemei monofîlare de alimenatre a fiecărui Ioc de consum si afişarea acesteia Ia
loc vizibil;
2. identificarea, numerotarea circuitelor si intocmirea schemei de ansamblu a fiecărui tablou
electric si afişarea acesteia la tabloul electric respectiv;
3. inspectarea vizuala a stării tehnice a componentelor fiecărui circuit electric (aparataj de
protectie, doze de legătură, prize, intrerupatoare, comutatoare, etc) precum si a dimensionării
corecte a instalatiei fata de parametrii electrici ai receptoarelor din circuit;
4. verificarea continuitatii circuitelor si executarea măsurătorilor profilactice conform PE
116/2002, respectiv:
- continuitatea nulului de protectie
- rezistenta/impedanta liniei
- rezistenta de contact si de izolaţie
- rezistenta de dispersie la prizele de pamant
- rezistenta de dispersie la prizele de paratrasnet
In urma verificărilor si măsurătorilor executantul lucrărilor va intocmi urmatoarele:
a) schema monofîlare de alimentare a fiecărui loc de consum (acolo unde beneficiarul nu
deţine aceasta) cu afişarea acesteia;
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b) buletine de verificare si rapoarte conform normativelor in vigoare (cu menţionarea
exacta a circuitelor si aparatelor electrice unde măsurătorile nu se incadreaza in limitele
admise);
c) fotografii in infrarosu prin metoda termografierii acolo unde exista suspiciuni in privinţa
funcţionarii instalatiei ( in special acolo unde circuitele sunt incarcate suplimentar sau in
zonele cu cantacte imperfecte - prize, doze, contactori, tablou electric, etc).
7. Data limita de depunere a ofertelor:
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. 69 A l(evitarea conflictului
de interese) din OUG nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, completată
conform Formularului ataşat prezentei invitaţii de participare.
•
Ofertantii vor face dovada ca sunt astetati ANRE in privinţa executării incercarilor de
echipamente si instalatii de joasa tensiune, in conformitate cu cerinţele caietului de
sarcini.
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, 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 Maria - 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 Pagina 2
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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. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Botoşani - Biroul de
Achiziţii Publice, tel. 0231/502.200, fax. 0231/515142

Primaiţ,
Ovidiu Iulian Portariuc

W*

Administrator Public,
Adriana Zăiceanu

* <3
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Sef Birou Achiziţii Publice,
Daniela Anitei
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Piaţa Revoluţiei nr. I Cod Postai - 710236 Cod Fiscal -3372882
Tel. 0231502200-fax 0231531595

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 „Verificare a instalaţiilor electrice la sediile Primăriei municipiului

Botoşani" organizată de Municipiul Botoşani, la data de
proprie răspundere că:

, declar pe

-nu am drept membri in cadrai consiliului de administraţie/organ de conducere
sau de supervizare
si/sau
-nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rada sau afin pana la
gradul al patrulea inclusiv
sau
-nu mă aflu in relaţii comerciale cu persoanele ce deţin funcţii de decizie in
cadrai 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)

Ifvl§~
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Nr. 18399/ 23.07.2014/ZN

C A I E T
DE
S A R C I N I
privind contractul de achiziţionare a
serviciului de verificare a instalaţiilor electrice
la sediile primăriei municipiului Botoşani

1. Obiectul achiziţiei:
Cadru legal:
Toate instalaţiile electrice trebuie verificate pentru a se asigura o bună funcţionare si pentru
a preveni apariţia unor accidente prin electrocutare sau incendii conform:
- Legii 319/2006, a securităţii muncii şi sănătăţii în muncă, art.6, art.38;
-HG 1146/2006, privind cerinţele minime de securitate ale echipamentelor tehnice, art.5;
-ORDIN ANRE 23/2013, atestarea operatorilor economici;
- Legii 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor,
-OMAI 163/2007 Norme General de aparare impotriva incendiilor art.81,
-OMAI 108/2001-DGPSI 04- incarcarea electrostatica, art.20, 94,etc;
-Normativului de Proiectare, Execuţie si Verificare instalatii electrice 17/2011,
-Ghidului de Proiecare GP 052/2000.:
-Standarduluil SR HD 60364-6.
Conform GP-052/2000-Ghid de proiectare, execuţie si verificare instalatii electrice cu
tensiuni de pina la 1000V c.a. si 1500V c.c.,
> Verificarea periodică se efectuează de către personal calificat care posedă cunoştinţe
aprofundate de protectia muncii si în domeniul prevenirii riscurilor de soc electric.
> Verificarea periodică are rolul de a determina dacă tot echipamentul din componenţa
instalaţiei electrice este în stare de utilizare.

2. Condiţii minime de îndeplinit, specifice activităţii de verificare a instalaţiilor electrice:
- ofertantul să aibă atestat emis de ANRE(Autoritatea Naţională de Reglementare în
domeniul Energiei) în privinţa executării încercărilor de echipamente şi instalaţii de joasă tensiune;
- executantul lucrării trebuie să aibă calitatea de electrician autorizat ANRE;
- aparatele de măsură utilizate să fie atestate metrologic.
3. Cerinţe obligatorii pentru ofertanţi:
Oferta de preţ unitar în vederea verificării instalaţiilor electrice va cuprinde următoarele:
1. întocmirea shemei monofilare de alimentare a fiecărui loc de consum şi afişarea acesteia
la loc vizibil(de regulă pe tabloul general de alimentare);
2. Identificarea, numerotarea circuitelor şi întocmirea schemei de ansamblu a fiecărui tablou
electric şi afişarea acesteia la tablou electric respectiv;
3. Inspectarea vizuală a stării tehnice a componentelor fiecărui circuit electric(aparataj de
protecţie, doze de legătură, prize, întrerupătoare, comutatoare, etc.) precum şi a
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dimensionării corecte a instalaţiei funcţie de parametrii electrici ai receptoarelor din
circuit;
4. Verificarea continuităţii circuitelor şi executarea măsurătorilor profilactice conform PE
116/2002 şi anume:
- continuitatea nulului de protecţie;
- rezistenţa/impedanţa liniei;
- rezistenţa de contact şi de izolaţie;
- rezistenţa de dispersie la prizele de pământ;
- rezistenţa de dispersie la prizele de paratrăsnet.
în urma verificărilor şi măsurătorilor executantul lucrărilor va întocmi următoarele:
A. Shema monofîlare de alimentare a fiecărui loc de consumfacolo unde beneficiarul nu
deţine aceasta) cu afişarea acesteia;
B. Schema de ansamblu a fiecărui tablou electricfacolo unde beneficiarul nu deţine
aceasta);
C. Buletine de verificare şi rapoarte conform normativelor în vigoare(cu menţionarea
exactă a circuitelor şi aparatelor electrice unde măsurătorile nu se încadrează în
limitele admise);
D. Fotografii în infraroşu prin metoda termografierii acolo unde există suspiciuni în
privinţa funcţionării instalaţiei(în special acolo unde circuitele sunt încărcate
suplimentar sau în zonele cu contacte imperfecte - prize, doze, contactori, tablou
electric, etc)

Director Executiv,
Nicolae Semenescu

Compartiment energetic,
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