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Invitaţie de participare
privind modalitatea de achiziţie prin cumpărare directă
pentru atribuirea contractului de furnizare prin
„închiriere instalatii pentru iluminat ornamental - festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2014-2015"

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 „închiriere
instalatii pentru iluminat ornamental - festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2014-2015"prin

finanţare din bugetul local.
1. Modalitatea de achiziţie publică : Cumpărare directă
2. Tipul contractului: Contract de furnizare prin închiriere
3. Criteriu de atribuire: în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut
4. Valoarea estimată: 115.960 lei echivalentul a 26.240,04
05.11.2014, adică 1 euro = 4,4192 lei

Euro, la cursul BNR din data de

5. Durata contractului: 50 zile
6. Descrierea obiectului contractului: Pentru realizarea iluminatului ornamental - festiv, in zona
bulevardului M. Eminescu (intre str. P. Rares si Sucevei), Parcul Mihai Eminescu, precum si in zona
Piaţa Revoluţiei - Primaria - Prefectura, pentru perioada sărbătorilor de iarnă 2014-2015 se vor
inchiria următoarele instalatii si ornamente:
- traversari stâlpi formate din ghirlande luminoase - 76 buc
- ornamente pentru stâlpi cu suprafaţa de 2 mp - 152 buc
- ornamente pentru stâlpi L=l,2 m si 1=0,6 m - 50 buc
- pod luminos avand L= 20 m cu 7 traversari si 1=7 m - 1 buc
- ornamente cu h=2 msi 1= 1,5 m pentru stâlpi - 6 buc
- decoratiuni pentru brazi - 12 buc
7. Data limita de depunere a ofertelor:

/ / . •/-/- 2o jlf , ora
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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
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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 Ia
art. 69 A 1 (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: 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, Semenescu Nicolae - director edilitare, Sandu Dan - arhitect şef, Florin Mîţu - şef
serviciu Investiţii, Artimon Gabriela - 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, Ungurian Nicolai consilier achiziţii, 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, 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, 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.
13. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Botoşani - Biroul de
Achiziţii Publice, tel. 0231/502.200, fax. 0231/515142

Primar,
Ovidiu Iulian Portariuc

Administrator Public,
Adriana Zăiceanu
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Şef Birou Achiziţii Publice,
Daniela Aniţei

JUDEŢUL
MUNICIPIUL

BOTOŞANI
BOTOŞANI

Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod l'oslal - 710236 Cod Fiscal -3372882
Tel.0231502200-(ax 0231531595

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute Ia 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 „închiriere instalatii pentru iluminat
ornamental - festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2014-2015" organizată de Municipiul Botoşani,
la data de
, declar pe proprie răspundere că:
- n u 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)
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Direcţia Edilitare
Nr. 25945/30.10.2014
C A I E T DE

SARCINI
Aprobat,
Viceprimar,
Cosmin mnut Andrei

1. OBIECT:

\

r

Obiectul contractului este închirierea unor instalaţii adecvate realizării iluminatului
ornamental-festiv în zona bulevardului Mihai Eminescu (între str. Petru Rareş şi Sucevei), Parcul
Mihai Eminescu, precum si zona Piaţa Revolutiei-Primarie-Prefectura, pentru perioada sărbătorilor
de iarnă 2014-2015, pentru perioada 28.11.2014 şi 16.01.2015. Iluminatul ornamental festiv pentru
sărbătorile de iarna 2014 din municipiul Botoşani, se va realiza cu produsele/materialele
ofertantului, pe care acesta si le va recupera la sfarsitul perioadei de funcţionare.
In oferta sa ofertantul va include toate categoriile de cheltuieli pe care le considera necesare
pentru a furniza produse de cea mai buna calitate. Orice majorare a preţului contractului solicitata de
ofertanti, dupa deschiderea ofertelor, nu va fi luata in considerare.
2 CERINŢE PRIVIND COMPONENTA ŞI CARACTERISTICILE
MATERIALELOR:
1. traversări între stâlpii de iluminat public formate din ghirlande luminoase cu LED-uri, având o
lungime de 8 m - 76 buc (pentru zona bulevardului Mihai Eminescu) si ornamente pentru
montare pe stâlpi de iluminat public, având suprafaţa de 2mp - 152 buc. (pentru zona
bulevardului Mihai Eminescu);
2. figurine pentru 50 de stâlpi de iluminat public si un pod luminos de 20 m lungime cu 7 traversări
si 7 m latime intre patinoar si brad (pentru Parcul Mihai Eminescu).
3. figurine de 2 m pe 6 stâlpi de iluminat public si dccoratiuni pentru 12 brazi (pentru zona Piaţa
Revolutiei-Primarie-Prefectura).
3. LIVRARE ŞI TRANSPORT:
- materialele şi instalaţiile se vor monta pana la data de 28.11.2014 in zonele specificate;
- cheltuielile de transport a instalaţiilor ornamentale către beneficiar, intră în preţul acestora;
4. CERINŢE GENERALE OBLIGATORII PENTRU INSTALAŢIILE DE
ILUMINAT ORNAMENTAL FESTIV:
-toate produsele luminoase trebuie sa fie proiectate pentru montaj exterior (IP44),clasa de protectie2;
- produsele trebuie sa fie interconectabile;
Instalaţiile ornamentale care prezintă riscuri de atingere directa vor fi protejate prin siguranţe
automate cu diferenţial care vor fi corect dimensionate pentru eliminarea riscurilor de electrocutare,
-instalaţiile de iluminat ornamental vor fi conectate la reţeaua de iluminat public stradal;
-furnizorul va include in preţul unitar al produselor pentru iluminatul ornamental festiv montarea,
demontarea, transportul si intretinerea acestora;
-perioada de montare-demontare a produselor pentru iluminat ornamental festiv vor fi stabilite de
către autoritatea contractanta.
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5. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI:
- să livreze materialele şi instalaţiile complete şi în perfectă stare de funcţionare, la calitatea şi la
termenul limită prevăzut în contract;
- să transporte materialele şi instalaţiile la locaţia stabilită de achizitor;
- să transmită achizitorului, documentele ce însoţesc materialele şi instalaţiile -certificat de calitate,
certificat de garanţie - eventual buletine de probe şi încercări;
- montajul instalaţiilor intră în sarcina operatorului economic;
- montarea instalaţiilor se va face în timp util astfel încât punerea în funcţiune să fie la data de
28.11.2014
- demontarea instalaţiilor se va face incepand cu 16.01.2015
- sa asigure mentenanta instalaţiilor si sa intervină operativ la orice deranjament sesizat de către
beneficiar;
6. OFERTA TEHNICO FINANCIARĂ:
Oferta va conţine următoarele elemente minime:
Fişa tehnică a materialelor, în care să se distingă caracteristicele şi dimensiunile;
Declaraţia de conformitate a produsului;
Informaţii privind masurile de protectie a muncii si condiţiile de expoatare.
Preţul unitar în lei - fară TVA.
Director Edilitare

întocmit,

Neculai Zahariuc
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