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Nr. 4889/19.02.2015 / ŢMC 

Compartiment RELAŢII EXTERNE 

Aprobat 

CAIET DE SARCINI 

• pentru realizare galerie foto permanentă pe Pietonalul UNIRII al municipiulm-®©^0ŞANI -

ARIUC 

1. INFORMAŢII GENERALE 
1.1. Localizare: 

România, Regiunea Nord-Est, Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani. 

1.2. Autoritatea Contractantă 

Autoritatea Contractantă este UAT Municipiul Botoşani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei, nr. 1. 

2. SCOPUL CONTRACTULUI: 
Obiectul contractului îl reprezintă realizarea şi montarea a 50 de suporturi duble pentru afişare 

imagini de epocă şi contemporane, ce vor fi postate pe stâlpii de iluminat public de pe Pietonalul UNIRII al 
municipiului BOTOŞANI, sub forma unei galerii foto permanente ce va ilustra imagini cu obiective 
importante din oraş surprinse de-a lungul timpului şi puse în contrast cu stadiul lor actual. 

3. SPECIFICAŢII TEHNICE: 

Dispozitivele de prindere se vor încadra în specificaţiile tehnice listate mai jos: 

- panouri pentru montat pe stâlpi (rezistente la vânt); 

- lăţime 500 mm; 

- înălţime 500 mm; 

- distanţa de la sol până la panou 2300 mm; 

- diametru stâlp iluminat 0 80,5 mm (de luat în calcul pentru prindere panouri). 

Panourile vor fi confecţionate din Alucobond (plăci compozite din aluminiu cu dimensiuni 500 x 
500 x 0,5 mm, pe care se va aplica imagine tipărită pe autocolant mat, înfoliat pentru protecţie UV (folie 
anti-decolorare la raze solare). 

Fixarea în amplasament se va face pe stâlpii de iluminat existenţi în zona pietonală a Pietonalului 
Unirii. 

Prinderea se va realiza cu colier metalic cu găuri de 10 mm lăţime şi 2 mm grosime, la care se 
adaugă bandă de cauciuc pentru protejare stâlp şi aderenţă sporită la prindere. 

Structura şi starea tehnică a stâlpilor nu va fi afectată sau modificată în nici un fel. 

Panourile vor avea aplicat autocolant cu imagini tipărite reprezentând obiective din municipiul 
Botoşani, cu texte informative şi logotipul unităţii administrativ - teritoriale municipiul BOTOŞANI conform 
Manualului de Identitate Vizuală al Primăriei Botoşani, culorile imaginilor fiind în armonie cu a clădirilor 
din jur. 

4. RECEPŢIA ŞI PLATA 

Ofertantul declarat câştigător va emite factură la sfârşitul furnizării şi montării dotărilor cuprinse în 
prezentul caiet de sarcini. 
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Pe parcursul derulării contractului de furnizare / montare, contractorul nu este îndreptăţit să pretindă 
Autorităţii Contractante efectuarea de plăţi decât aferente furnizării dotărilor din cadrul contractului. Plata se 
poate realiza numai în baza facturii acceptate de către Autoritatea Contractantă pentru dotările furnizate. 

Livrarea produselor se va face in termen de 30 de zile de la acordarea "Bunului de tipar". 
La recepţie se va verifica respectarea cerinţelor de natură cantitativă, calitativă şi tehnică impuse prin 

prezentul caiet de sarcini. 
Plata se va efectua în termenul stabilit în contract, după primirea ultimului document necesar 

efectuării plăţii. 

5. CERINŢE CU PRIVIRE LA PREZENTAREA OFERTEI 

Cuprinderea incompletă sau neincluderea tuturor specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini în 
cadrul ofertelor tehnice prezentate de către ofertanţi, astfel cum sunt solicitate de către Autoritatea 
Contractantă conduce la respingerea ofertei. 

5.1. Propunerea tehnică 

Ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerinţele prevăzute în prezentul caiet de 
sarcini. Se vor detalia specificaţiile tehnice ale dotărilor furnizate. 

5.2. Propunerea financiară 

In oferta prezentata se va specifica preţul în lei, pret care va include toate costurile aferente livrării şi 
montării acestora la locul de destinatie indicat de către achizitor: zona pietonală a Pietonalului UNIRII din 
municipiul BOTOŞANI. Preţul calculat fară TVA rămâne ferm pe toată perioada derulării contractului. 

6. CERINŢE OBLIGATORII CU PRIVIRE LA FURNIZAREA DOTĂRILOR 

Condiţiile de la locul de muncă 

Ofertantul se angajează ca pe întreaga durată a prestării serviciilor să respecte în totalitate condiţiile 
şi obligaţiile referitoare la protecţia mediului şi asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, precum şi cele 
privind egalitatea de şanse, stabilite prin legislaţia naţională şi europeană. 

Prenumele / 
Numele 

Funcţia Direcţia / Serviciul / 
Biroul / 

Compartimentul 

Semnătura Data 

Adriana 
ZĂICEANU 

Administrator 
Public 

- rY .03.2015 

Dan SANDU Arhitect Şef Direcţia 
URBANISM 

/ 
13.03.2015 

Florin MÎŢU Şef Serviciu Serviciul 
INVESTIŢII, 

DEZVOLTARE 
LOCALĂ 

13.03.2015 

Iulian 
CIUBOTARU 

Şef Serviciu Serviciul CENTRU 
INFORMAŢII 
CETĂŢENI 

i , 

13.03.2015 

Cristian 
ŢEBECAILO 

Manager Public Compartiment 
RELAŢII 

EXTERNE 

13.03.2015 
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