ROMÂNIA
JUDEŢUL
BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI

Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postai - 710236 Cod Fiscal-3372882
Tel/.Fax: 0231.502.200/0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria@primariabt.ro

Nr.

din . . $ £ . ! L . . 2 0 1 4

Invitaţie de participare
privind depunerea de oferte pentru atribuirea contractului de furnizare
având ca obiect
„Materiale auxiliare şi echipamente electrice necesare racordării patinoarului şi a
instalaţiei de iluminat ornamental-festiv din Parcul M. Eminescu"
prin
„Cumpărare directă"
Municipiul Botoşani, cu sediul în str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, cod poştal 710236, jud.
Botoşani, tel. 0231/502.200, fax. 0231/531595, invită ofertantii să-şi depună ofertă la
modalitatea de achiziţie prin „Cumpărare directă" în vederea atribuirii contractului de furnizare
având ca obiect „Materiale auxiliare şi echipamente electrice necesare racordării patinoarului
şi a instalaţiei de iluminat ornamental-festiv din Parcul M. Eminescu"
1.Modalitatea de achiziţie publică: Cumpărare directă;
2.Tipul contractului: Contract de furnizare;
3.Obiectul contractului de furnizare:,, Materiale auxiliare şi echipamente electrice necesare
racordării patinoarului şi a instalaţiei de iluminat ornamental-festiv din Parcul M.
Eminescu";
4.Criteriu de atribuire: în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut;
5. Caietul de sarcini este ataşat la prezenta invitaţie de participare;
6.Valoarea estimată: 19.198,43 lei fără TVA echivalent a 4.350,13 Euro fără TVA, la cursul BNR
din data de 03.11.2014(1 euro= 4,4133 lei);
7. Sursa de finaţare: fonduri de la Bugetul local;
8. Data şi ora limita de depunere a ofertelor:..

J . L l

...2014, ora 10:00;

9. Limba de redactare a ofertei: Română;
10. Moneda in care se transmite oferta de pret: LEI respectiv:
- Preţul unitar şi Preţul total în lei fără TVA pentru fiecare produs solicitat prin
Caietul de sarcini,
- Preţul total în lei fără TVA al produselor solicitate prin Caietul de Sarcini.
11.Adresa la care se transmit ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Botoşani, din
strada Piaţa Revoluţiei nr.l, cod postai 710236, Botoşani, telefon: 0231/502.200, Fax:
0231/531.595.
12. Modalitatea de transmitere a ofertelor:
a) Oferta va fi transmisă împreună cu Declaraţie privind neincadrarea in situatiile
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
Pagina 1

ROMÂNIA
JUDEŢUL
BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI

Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postai - 710236 Cod Fiscal-3372882
Tel/.Fax: 0231.502.200/0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria@primariabt.ro

participare. în vederea completării acestei Declaraţii, precizăm ca persoanele cu funcţii de
decizie în cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte organizarea derularea si finalizarea
modalităţii de achiziţie prin cumpărare directă ce face obiectul prezentei invitaţii de
participare respectiv, persoanele care aproba/semneaza documente emise in legătură cu sau
pentru procedura menţionată anterior, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent
acestei achiziţii, sunt: Portariuc Iulian Ovidiu-primar, Zaiceanu Adriana-administrator public,
Buliga Marius-viceprimar, Andrei Cosmin lonuţ -viceprimar, Apostu loan-secretar, Sanduc
Valerian-director economic, Cornel Hergheligiu- director executiv, Semenescu Nicolaedirector Edilitare, Sandu Dan-arhitect sef, Florin Mîtu-sef serviciu Investii, Gabriela Artimonsef serviciu Patrimoniu, Palaghiu Mihai Dorin-sef birou Cadastru, Antoche Luminiţa Mihaelasef serviciu Urbanism, Dumitrescu Anca-sef serviciu Resurse Umane, Bulmaga Geanina-sef
serviciu Buget-Finante, Ciomaga Georgescu Oana Gina-sef oficiu Juridic, Neică Oana-sef
serviciu Management Proiecte, Anitei Daniela-sef Birou Achiziţii publice, Ciubotariu Mariaconsilier achiziţii publice, Munteanu Constantin-consilier achiziţii publice, Ungurian Nicolaiconsilier achiziţii publice, Gheorghita Mirela-sef serviciu Contabilitate, Ifrim Mihai-sef
serviciu Administrativ, Lupu Lucian-Director DITL, Neamţu Dumitru -Director adjunct DITL,
Alexa Cătălin Virgil - consilier local, Apostoliu Eugen Sorin -consilier local, Bosovici Calin
George- consilier local, Lupaşcu Cătălina Camelia-consilier local, Cristescu Marius-consilier
local, Furtuna Corneliu Daniel-consilier local, Ghiorghita Florin loan-consilier local, Hunca
Mihaela- consilier local, lavoreciuc Gheorghe-consilier local, Lebada Radu-consilier local,
Ovidiu Daniel luca-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, Ţurcanu Eugen Cristian -consilier local, Ursuleanu Gheorghe Florentinconsilier local, Bucsinescu Lidia-consilier local, Murariu Gheorghe Gabriel-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, persoană de contact Maria
Ciubotariu.

Primar,
Ovidiu luliah^Portariuc

Administrator public,
Adriana Zăiceanu

Şef Birou achiziţii publice,
Daniela Aniţei

Consilier achiziţii publice,
Maria Ciubotariu

m
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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 la modalitatea de achiziţie
prin Cumpărare directă pentru atribuirea Contractului de furnizare având ca obiect „:„Materiale
auxiliare şi echipamente electrice necesare racordării patinoarului şi a instalaţiei de iluminat
ornamental-festiv din Parcul M. Eminescu"" organizată de Municipiul Botoşani, declar pe
proprie răspundere că:
nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau
de supervizare
si/sau
nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt sot/sotie, mda sau afin pana la
gradul al patrulea inclusiv
sau
nu ma aflu in relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a)
din OUG 34/2006, cu
persoanele ce deţin funcţii de decizie in cadrul Primăriei Municipiului Botoşani, despre care
am luat la cunostinta din Invitatia de participare.

Data completării

Operator economic,
(semnătura autorizată)
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Nr. 25448 din 03.11.2014
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A. Obiectul achiziţiei şi criteriul de atribuire:
t\r \w
tj
x
1. Obiectul achiziţiei:
'
Materiale si echipamente electrice necesare recordării patinoarului şi a instalatiei de iluminat
festiv din Parcul M. Eminescu.
Cadru legal:
Având în vedere lucrările privind montarea şi punerea în funcţiune a patinoarului şi a
instalaţiilor destinate iluminatului ornamental-festiv, pentru perioada sărbătorilor de iarnă 2014 2015, sunt necesare materiale şi echipamente electrice în sumă de aproximativ 23.
Sursa de finanţare: Fonduri din bugetul local 2014 cap. 70.02. "Locuinţe, servicii şi
dezvoltare publică" Subcapitol/Paragraf 70.02.06. cod 20.01.09 "Iluminat public şi electrificări
rurale" cod 20.05.30 "Alte obiecte de inventar".
1. Obiectul achiziţiei:
>
Materiale şi echipamente electrice conform tabelului:
Nr.
Cantitate
U.M.
Denumire produs
crt.
totală
1
2
3
4
5
6
7

Banda fixare OBO 10
ml. 26x1.2
Şuruburi M6x60
Piuliţe M6
Şaibe plate M6
Bandă izolatoare 20 ml.
Sârmă zincată 0 2,5
mm
Sârmă zincată 0 4,0
mm

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
kg.
kg.

8

Colier plastic
400x4,8mm

Buc.
ml.

9
11

Cablu cupru MYYM
2x1,5
Cutie BMPT250 A

12
13

Cablu ACYAbY
3x240+120
Tambur lemn

Buc.
ml.
Buc.

50.00
500.00
500.00
500.00
200.00
40.00
100.00
1000.00
1000.00
1.00
200.00
1.00

2. Criteriul de atribuire a contractului:
Criteriul de atribuire este: in mod exclusiv, preţul cel mai scăzut pentru oferta completă.

1

Atenţie:
în cazul în care două sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preţuri egale, atunci în
vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita respectivilor ofertanţi, pentru
departajare, o nouă propunere financiară , caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui
nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut cu condiţia încadrării preţului ofertat în
valoarea fondurilor alocate pentru această achiziţie.
3. Obligaţia prestatorului:
- Să prezinte declaraţie de conformitate pentru materialele şi echipamentele electrice în momentul
recepţionării acestora;
- Să înlocuiască componentele defecte aflate în garanţie;
- Să verifice imediat situaţiile deosebite sesizate de achizitor şi să răspundă în cel mai scurt timp
posibil tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia.
- Să se încadreze în termenul limită de livrare a materialelor şi echipamentelor electrice conform
cauzelor contractuale.
- Să asigure garanţie pentru echipamentele electrice din componenţa cutiei bloc de măsură şi
protecţie trifazată(BMPT).
Prenumele/Numele

Funcţia

Adriana Zăiceanu
Nicolae Semenescu
Neculai Zahariuc

Administrator public
Director
Consilier

Direcţia/Serviciul/Biroul/
Compartimentul

Semnătura

Data

X
Direcţia Edilitare
Direcţia Dezvoltare
Locală/Compartiment Energetic
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