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Invitaţie de participare 
privind modalitatea de achiziţie prin cumpărare directă 

pentru atribuirea contractului de servicii 

„Evaluarea sistemului de iluminat public apartinand EON Distributie Romania" 
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 „Evaluarea sistemului de 
iluminat public apartinand EON Distributie Romania" 
Cod CPV - 71324000-5 Servicii de estimare 
Tip de finanţare: bugetul local - 2015 
Valoarea estimata: 44.354,84 lei fără TVA echivalentul a 9.966,71 Euro fără TVA, la cursul BNR din data de 
18.02.2015, adică 1 euro = 4,4503 lei 
Criteriul de atribuire: în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut. 
Durata contractului: 2 luni ^ _ 
Data limita pentru depunere a ofertelor: ora ...1.9..."... 

Adresa la care se depun ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Botoşani, din Piaţa Revoluţiei nr.1, cod 
poştal 710236, Botoşani, telefon: 0231/502.200, Fax: 0231/531.595 
Modalitatea de achiziţie publică : Cumpărare directă 
Tipul contractului: Contract de servicii 
Descrierea obiectului contractului: Evaluarea constă în: analiza documentelor de proprietate, inspecţia fizica a 
bunului evaluat, date referitoare la punerea în funcţiune, întreţineri şi reparaţii, starea de uzură, valoare de 
inventar, valoare neamortizată a sistemului de iluminat public şi întocmirea unui raport de evaluare. Elementele 
din reţeaua sistemului de iluminat public aparţinând SC EON Distribuţie România SA, conform inventarului, 
sunt: linie electrica subterana - 58,29 km., linie electrica aeriana -19,43 km., cutii distribuţie 674 buc., fir electric 
pilot prin care se transmite comanda de funcţionare - 26,23 km şi stâlpi matalici sau din beton armat centrifugat 
- 1 . 7 3 4 buc. 

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

Numărul de exemplare - 1 exemplar original. 
Modul de prezentare: Ofertantul trebuie sa sigileze plicul, inchis corespunzător si netransparent, marcat cu 
adresa ofertantului, obiectul contractului, adresa autoritatii contractante si cu inscripţia ^ 

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA : 
Oferta va conţine: propunerea financiara, propunerea tehnica si formularele completate, semnate si stampilate. 
Limba de redactare a ofertei - Română 
Modul de prezentare a propunerii financiare: 
Propunerea financiara se va prezenta in lei, va respecta toate cerinţele conform caietului de sarcini. 
Preţul total din propunerea financiara este ferm in lei, nu poate fi ajustat ulterior si va fi valabil pana la realizarea 
integrala a contractului. 

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 participa reprezentanţii 
împuterniciţi ai ofertanţilor care au preturi egale si membrii comisiei de evaluare. 

Condiţii minime de participare 
• Ofertantul trebuie sa fie autorizat ANEVAR, inscris in Tabloul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 

Autorizaţi din Romania (membru corporativ, membru acreditat sau membru titular). 
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• Ofertantul trebuie sa aiba in echipa sa minim un membru autorizat ANEVAR si un specialist cu studii 
superioare in domeniul electroenergetic. 

Oferta va fi însoţită de : 
- Scrisoare de înaintare - Formular nr. 1 
- Fişa de Informaţii generale - Formular nr. 2 
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 cu modificările si 
completările ulterioare - Formular nr. 3 
- Declaraţie privind neîncadrarea in situatiile prevăzute la art 69A1 din O.U.G. 34/2006 - Formular nr. 4. 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, 
luliana Madalina Aruxandei - consilier juridic, Alexa 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 derularea achiziţiei se pot obţine de la sediul Municipiului Botoşani -
Biroul Achiziţii Publice, tel. 0231/502.200 interior 309, fax. 0231/515142. 

Primar, 
Ovidiu Iulian Porţa^iuc 

Şef Birou Achiziţii Pfrbltee, 
Daniela Anitei | 

w 

Administrator public, 
nana Zăiceanu 

Consilier achiziţii, 
Nicolai Ungurian 
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