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Invitaţie de participare 

privind modalitatea de achiziţie prin cumpărare directă 

pentru atribuirea contractului de servicii 

Expertiză tehnică imobil B-dul Mihai Eminescu nr. 34" 

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 Expertiză tehnică 
imobil B-dul Mihai Eminescu nr. 34, municipiul Botoşani. 

Cod CPV : 71319000 - 7 Servicii de expertiza 
Tip de finanţare: buget local 
Valoarea estimata: 16.129 lei fără TVA echivalentul a 3.64,34 Euro fără TVA, la cursul BNR din data de 
03.12.2014, adică 1 euro = 4,4282 lei 
Criteriul de atribuire: în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut 
Durata contractului: 15 zile 
Termenul limita pentru depunere a ofertelor: ...ti?. 
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 
Descrierea obiectului contractului: Prin expertiza tehnică pentru imobilul din b-dul Mihai Eminescu 
nr. 34 din municipiul Botoşani, se vor evidenţia lucrările de intervenţie pentru ca structura actuală să 
poată să satisfacă exigenţele de exploatare pentru funcţiunea bazin de polo .Aceasta va ţine cont de 
structurile existente în zonă şi va trebui să satisfacă toate cerinţele de calitate impuse de normele şi 
normativele în vigoare. 

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 obiectul contractului, adresa autoritatii contractante si cu inscripţia 

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA : .i.LXZr.M/j 
Oferta va conţine: propunerea financiara si formularele completate, semnate si stampilate. 
Limba de redactare a ofertei - Română 
Modul de prezentare a propunerii financiare: 
Propunerea financiara se va prezenta in Iei, conform caietului de sarcini. 
Preţul propus in 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, 
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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. 

Oferta va fi însoţită de : 
-Scrisoare de înaintare - Formular nr. 1 
-Fişa de Informaţii generale - Formular nr. 2 
-Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art 69A ldin OUG34/2006-Formular nr. 3. 
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, Florin Mîţu - şef serviciu Investiţii, Anitei Daniela - sef birou Achiziţii publice, 
Ciubotariu Maria - consilier achiziţii, Munteanu Constantin - consilier achiziţii, Ungurian Nicolai -
consilier achiziţii, Gheorghita Mirela - sef serviciu Contabilitate, Monica Electra Prispian - consilier 
juridic, Alexa Cătălin Virgil - consilier local, Apostoliu Eugen Sorin -consilier local, Bosovici Calin 
George - consilier local, Bruma Mihai - 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. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Botoşani - Biroul de 
Achiziţii Publice, tel. 0231/502.200, fax. 0231/515142 

Prim; 
Ovidiu Iulian ortariuc 

Administrator public, 
adriana Zăiceanu 

Şef Birou Achiziţii Publice, 
Daniela Anitei \ ^ 

Consilier achiziţii, 
Nicolai Ungurian 

Pagina 2 

http://www.primariabt.ro
mailto:primaria@primanabt.ro


FORMULARUL 1 

OFERTANT 
înregistrat la sediul autoritatii contractante 

(denumirea/numele) nr. / 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către : Municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr . l , cod poştal 710236, jud. 
Botoşani 

Ca urmare a anuntului/invitaţiei de participare aparut in 
din (zi/luna/an), privind aplicarea procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea 
Contractului de furnizare având ca obiect „Expertiză tehnică imobil B-dul Mihai Eminescu nr. 
34", noi {denumirea/numele ofertantului) va 
transmitem alaturat, urmatoarele: 

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, in original : 

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) 



FORMULARUL 2 

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, dată, 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) 



FORMULARUL 3 

OPERATOR ECONOMIC 

(denumire) 

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 „Expertiză tehnică imobil B-dul Mihai Eminescu nr. 34" organizată de Municipiul 
Botoşani, la data de , declar pe proprie răspundere că: 

- nu 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 afín 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, 
* • t ' 

(semnătura autorizată ) 
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APROBAT, 
Administrator publici 
Adriana Zăiceanu/ 

îl ' f 

CAIET DE SARCINI 

Expertiza tehnica imobil B-dul Mihai Eminescu nr. 34 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi 
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare ofertant. 

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale. 
Prevederile Caietului de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor ducând la eliminarea ofertei. 

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA 
Municipiul Botoşani 

2. DENUMIREA PROIECTULUI 
Expertiza tehnica imobil B-dul Mihai Eminescu nr. 34 

3. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Expertiză tehnică structură de rezistenţă fundaţii, structură de rezistenţă: subsol, parter şi etaj. 

4. CADRU LEGISLATIV 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare; 
- Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
272/1994; 

- Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea 
construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind 
calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de 
servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
68/2010: 

5. CERINŢELE EXPERTIZEI 
Starea tehnică a construcţiei şi menţinerea aptitudinii la exploatare sunt puternic afectate de 

degradările în timp a structurii de rezistenţă, hidroizolaţiilor şi termoizolaţiilor. 
Legea nr.10/1995, cu modificările şi completările ulterioare, privind calitatea în construcţii, prevede 

ca pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, acestea trebuie să răspundă la următoarelor cerinţe 
esenţiale: 

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate; 
b) securitate la incendiu; 
c) igienă, sănătate şi mediu; 
d) siguranţă în exploatare; 
e) protecţie împotriva zgomotului; 
f) economie de energie şi izolare termică. 

în acest scop este necesară atât realizarea unei expertize tehnice de rezistenţă şi stabilitate pentru a 
determina starea fizică exactă şi comportarea structurala de ansamblu a construcţiei în cazul unui cutremur 
maxim probabil pe amplasament şi posibilităţile tehnice sau oportunitatea aplicarii unor masuri de 
consolidare pentru a se obţine gradul de asigurare structurală seismică conform prevederilor normativelor 
P100-1/2006 şi PI00-3/2008 - Obiectiv: Bazin Polo. 

1. Se solicită expertizarea întregii structuri din beton armat. 
2. Se solicită soluţii de intervenţii structurale în concordanţă cu normativele P100/1-2013, 2008, 

2006 - Codurile de proiectare seismică, normele şi normativele în vigoare referitoare la 
asigurarea structurală seismică şi siguranţa exploatării în timp a celor două obiecte. 

Director e Şef serviciu investiţii, 

Cornel He Florin Mîţu 
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