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Invitaţie de participare
privind depunerea de oferte pentru atribuirea contractului de servicii
având ca obiect
„Proiectare racorduri utilităţi şi compartimentare funcţională spaţii Piaţa Viilor"
prin
„ C u m p ă r a r e 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 servicii având ca obiect „Proiectare
racorduri utilităţi şi compartimentare funcţională spaţii Piaţa Viilor.
Cod CPV : 71322000-1-Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev .2);
Tip de finanţare: Bugetul local;
Valoarea estimata: 12.096,77 lei fără TVA echivalent a 2.718,49 Euro fără TVA, la cursul BNR din
data de 20.02.2015(1 euro= 4,4498 lei);
Criteriul de atribuire: în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut;
Data limita pentru depunere a ofertelor: .QS.ML.WlS,

QQ

ora ..././....

•

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;
Modalitatea de achiziţie publică : Cumpărare directă;
Tipul contractului: Contract de servicii;
Limba de redactare a ofertei - Română;
Descrierea obiectului contractului conform Caietului de sarcini ataşat la prezenta invitaţie de
participare.
Modul de prezentare a Propunerii financiare:
Propunerea financiara se va prezenta in lei, evidentiindu-se distinct valoarea taxei pe
valoarea adaugata. Preţul propus in propunerea financiara este ferm in lei, nu poate fi ajustat
ulterior si va fi valabil pana la realizarea integrala a contractului. Valoarea totală a ofertei nu
trebuie să depăşească valoarea totală a bugetului alocat pentru această achiziţie.
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
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participa reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au preturi egale si membrii
comisiei de evaluare.
Modul de prezentare a Propunerii tehnice:
Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate
cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini
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.
Operatorii economici trebuie să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut
cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt la nivel naţional,
precum si ca le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică. Informaţii
detaliate privind reglementările in vigoare la nivel naţional si care se refera la condiţiile de munca,
securitatea si sanatatea muncii se pot obţine de la Inspectoratul de Munca sau de pe site-ul:
www.inspectmun.ro/Legislatie. în acest sens vor anexa o declaraţie pe propria raspundereconform Formular 5-ataşat.
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Numărul de exemplare - 1 exemplar original.
Modul de prezentare: Oferta va fi transmisă în plic sau colet sigilat, inchis corespunzător si
netransparent, marcat cu obiectul contractului, adresa autoritatii contractante si cu inscripţia
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA Şl ORA :
Oferta va fi însoţită de :
-Atestatul ANRE de tip C I A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni
nominale de 0,4 kV -r 20 kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel
mult 20 kV/echivalent -în copie semnată si stampilată de reprezentantul legal al ofertantului cu
menţiunea "conform cu originalul" -valabil la data limita de depunere a ofertelor;
- Scrisoare de înaintare conform Formularului 1 ataşat;
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de Urgenta
a Guvernului nr.34/2006 cu modificările si completările ulterioare conform Formularului 2
ataşat;
- Fişa de Informaţii generale conform Formularului 3 ataşat;
- Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art 69 A ldin OUG 34/2006-conform
Formularui nr. 4 ataşat. 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-lonut
- viceprimar, Buliga Marius - viceprimar, Apostu loan - secretar, Sanduc Valerian - director
economic, Cornel Hergheligiu - director executiv, Bulmagă Geanina - şef serviciu Buget-Finanţe,
Gheorghita Mirela - sef serviciu Contabilitate, Anitei Daniela - sef Birou Achiziţii publice, Ciubotariu
Maria - consilier achiziţii, Munteanu Constantin - consilier achiziţii, Ungurian Nicolai - consilier
achiziţii, Aruxandei luliana Mădălina - consilier juridic, Neică Oana-şef serviciu Management
Proiecte, Raluca Bălăşcău-consilier Management Proiecte, Florin Mâţu-Şef Serviciu Investiţii, Alexa
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Cătălin Virgil - consilier local, Apostoliu Eugen Sorin -consilier local, Bosovici Calin George - consilier
local, Bruma Mihai Cristinel - consilier local, Furtuna Corneliu Daniel - consilier local, Ghiorghita
Florin loan - consilier local, Hunca Mihaela - consilier local, lavoreciuc 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, Murariu Gheorghe Gabriel-consilier local.

Informaţii suplimentare privind modul de derulare a achiziţiei publice se pot obţine de la sediul
Municipiului Botoşani - Biroul Achiziţii Publice, tel. 0231/502.200 int. 309, fax. 0231/515142

A
Primar,
tţ
Ovidiu lulianPo^tân,

Admi

Şef Birou Achiziţii Publice,
Daniela Anitei

ator public,
Zăiceanu

Consilier achiziţii,
Maria Ciubotariu
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CAIET DE SARCINI

Proiectare racorduri utilitati si compartimentare funcţionala spatii Piaţa Viilor

UAT Municipiul Botoşani s-a alăturat, în calitate de partener al Consiliului Raional Sângerei,
în cadrul proiectului „Development of the agriculture sector through creation of an agricultural
cross-border network" / Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei reţele transfrontaliere în
domeniul agriculturii". Proiectul a fost aprobat spre finanţare în cadrul Programului Operaţional
Comun România - Ucraina- Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 1 - „Către o economie mai
competitivă a zonei de frontieră" şi are codul MIS-ETC 1687.
Noile lucrări necesare construcţiei au aparut imprevizibil ca urmare a condiţiilor impuse de
avizul D.S.V.S.A. conform procedurilor legale privind activitatea sanitar - veterinara in vederea
asigurarii siguranţei alimentelor (Legea 215/2014 si Regulamentul CE852/2004).
Lucrările de constructii si instalatii vor imbunatati condiţiile de funcţionare a pieţei si
încadrarea spatiilor in normele sanitar veterinare. Proiectul va completa reabilitarea ambelor spatii din
Piaţa viilor (platoul acoperit si spaţiul de vanzare produse lactate de la parterul blocului).
„PLATOUL ACOPERIT"
a)

Recompartimentarea standurilor de vanzare legume si panificaţie, echiparea lor cu

instalatii electrice, alimentare cu apa si canalizare corespunzătoare.
Standurile de vanzare vor fi prevăzute cu acces direct din exterior, astfel se vor crea usi din
aluminiu pline cu deschidere simpla. Tablia uşii va fi realizata din panouri termoizolante tip sandwich
cu tabla cutata de culoare gri, identic cu cea a panourilor de închidere.
Standurile de vanzare produse panificaţie vor fi recompartimentate, se va crea un spaţiu de
recepţie marfa, echipat cu chiuveta, ce va comunica cu spaţiul de vanzare printr-un gol fara usa.
Pereţii interiori vor fi realizaţi din panouri termoizolante de 4 cm grosime si vor fi realizate pe
structura metalica.
Conform cerinţelor D.S.V.S.A. spatiile de vanzare produse panificaţie vor fi delimitate de
restul platoului. Astfel se propune realizarea unor vitrine din profile PVC cu geam termoizolant ce vor
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delimita standurile de spaţiul public - vanzare. Aceste vitrine vor fi prevăzute cu usa de acces in
spaţiu, dar si cu o fereastra mobila prin care se poate face vanzarea.
Atat standurile de vanzare panificaţie cat si cele de vanzare legume vor fi echipate cu instalatii
si obiecte sanitare, se vor redimensiona instalaţiile electrice astfel incat sa corespunda noilor cerinţe de
putere impuse ulterior de beneficiar. Se impune astfel si redimensionarea tabloului general si prizei de
pamant astfel incat sa faca fata noilor cerinţe de putere. Capacitatea maxima va fi de 50 KW.
b)

Pentru

împiedicarea

apariţiei

condensului

pe suprafaţa invelitorii,

se propune

schimbarea invelitoarei din tabla cutata cu panouri termoizolante pentru acoperiş.
Se propune astfel invelitoare din panouri termoizolante tip sandwich pentru acoperiş cu
grosimea de 4 cm cu tabla cutata de culoare gri 9006. Se vor realiza accesorii pentru jgheaburi si
trapele de desfumare necesare noului tip de invelitoare (panouri termoizolante).
c)

Se vor devia traseele si căminele de canalizare existente astfel incat sa satisfaca noile

cerinţe impuse de noile instalatii ce se vor realiza in standurile de vanzare si se vor prevedea noi
trasee de canalizare colectoare.
Chiuvetele din standuri vor fi racordate la canalizare si nu la rigolele de scurgere din piaţa
acoperita. Normele igienice impun scurgerea acestora la racorduri inchise (tubulatura) ceea ce impune
restudierea racordurilor la utilitati.

„STANDURI PENTRU PRODUSE TRADIŢIONALE"

Crearea unui nou acces din strada Varnav si realizarea unui podest de intrare din b.a. cu
balustrade metalice.
Pentru a nu intersecţia cele doua fluxuri funcţionale (cel al produselor, al personalului si cel al
cumpărătorilor) se impune realizarea unui acces din strada Varnav la faţada posterioare a spaţiului.
Podestul va fi realizat din beton armat, cu fundaţii continue. Se va monta o balustrada realizata din
bare metalice vopsite.
Recompartimentarea standurilor de expunere produse tradiţionale si crearea vestiarelor-filtru
pentru fiecare stand.
Echiparea standurilor cu instalatii electrice, alimentare cu apa si canalizare cat si cu obiecte
sanitare specifice.
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Caracterisitci funcţionale
Funcţiunile spaţiului vanzare produse lactate vor fi distribuite dupa cum urmeaza:
Piaţa viilor
Suprafaţa ce urmeaza a fl reabilitata si amenajata.
Hol acces

S=

-

Spaţiu public vanzare

S = 1023,00 mp

-

8 standuri vanzare fructe

S=

128,80 mp

-

9 standuri vanzare prod.de panificaţie

S=

100,80 mp

-

Suprafaţa utila

= 1260,40 mp.

-

Suprafaţa construita

= 1311,00 mp.

7,80 mp

Spaţiul pentru amenajare standuri pentru expunere produse tradiţionale:
-

Spaţiu public vanzare

S = 22,20 mp

-

Spaţiu public vanzare

S = 23,20 mp

-

Spaţiu vanzare lactate

S = 11,50 mp

-

Spaţiu vanzare lactate

S = 12,00 mp

Vestiar

S = 4,90 mp

Vestiar

S = 4,90 mp

-

Suprafaţa utila parter

= 73,03 mp

Suprafaţa construita parter

= 95,68 mp
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FORMULARUL 1

OFERTANT
înregistrat la sediul autoritatii contractante
(denumirea/numele)

nr.

/

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către Municipiul Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, cod. poştal 710236, jud. Botoşani
Ca

urmare a invitaţiei de participare publicată pe
din
(zi/luna/an), privind aplicarea modalitatea de achiziţie „cumpărare directă" pentru
atribuirea Contractului de servicii având ca obiect „Proiectare racorduri utilităţi şi compartimentare
funcţională spaţii Piaţa Viilor", noi
(denumirea/numele
ofertantului)
va transmitem alaturat, urmatoarele:
1. 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)
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FORMULARUL 2
OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de Urgenta
a Guvernului nr.34/2006 cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul(a)
[se insereaza numele operatorului economic-peroana
juridică], în calitate de ofertant la modalitatea de achiziţie prin "cumpărare directă" pentru achiziţia
Contractului de servicii având ca obiect „Proiectare racorduri utilităţi şi compartimentare funcţională spaţii
Piaţa Viilor", cod CPV 71322000-1-Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
(Rev .2) la data de ***** ; organizată de Municipiul Botoşani, declar pe proprie răspundere că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b)c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată
C a1 ) in ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale şi nu am adus
niciun fel de prejudicii beneficiarilor din motive imputabile mie prin îndeplinirea în mod
defectuos a obligaţiilor contractuale faţă de aceştia.
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională.
e) nu prezint informaţii false şi voi prezenta informaţiile solicitate de către autoritatea
contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,
(semnătură autorizată )
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FORMULARUL 3
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, data, 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)
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FORMULARUL 4

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 servicii având ca obiect „Proiectare
racorduri utilităţi şi compartimentare funcţională spaţii Piaţa Viilor" organizată de Municipiul
Botoşani, declar pe proprie răspundere că:
nu am drept membri in cadrul consiliului de administraţi e/organ de conducere sau de
supervizare
si/sau
nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt sot/sotie, ruda 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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FORMULARUL

5

Operatorul economic

DECLARAŢIE
privind respectarea reglementărilor privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii

Subsemnatul (numele în clar al persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al
(denumirea / numele şi sediul / adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii
contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia
muncii care sunt în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii
acestor obligaţii fiind incluse în tarifele zilnice ale experţilor, astfel cum acestea sunt indicate în preţul
contractului conform propunerii financiare.

Ofertant

(numele reprezentantului
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