
Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu“ Neamţ Piatra-Nea 
610005, B-dul Republicii, nr. 15A 

Tel. 0233-211524 Fax 0233-210379 
E-mail: bib_gtk_neamt@yahoo.com

Nr. 3276/03.11.2022

Anunţ intenţie - Solicitare ofertă de preţ pentru achiziţie directă

Persoana juridică achizitoare, Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu” Neamţ, cu sediul în Piatra Neamţ, 
Bd.Republicii, nr,15A, 610005, jud. Neamţ, C.I.F. 2613397, IBAN R022TREZ24A670302200200X 
deschis la Trezoreria Mun. Piatra Neamţ, telefon 0233/210.379, 0333/401.170, fax 0233/211.524, e-mail: 
bib gtk neamt@vahoo.com. conta bib@vahoo.com. reprezentată prin Mihaela MEREUŢĂ în calitate de 
Manager, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea 98/ 19 mai 2016 privind achiziţiile 
publice şi art. 43, alin.(3), lit.a) din H.G.395/2016 vă solicită ofertă de preţ în vederea atribuirii prin 
achiziţie directă a contractului pentru:

Lucrări execuţie lucrări instalaţii electrice sediu Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu”Neamţ corp A şi 
corp B, Piatra Neamţ; Filiala „Dumitru Almaş” Str. Aleea Ulmilor, nr.30, BI.A2, parter, Sc.C, ap. 73, 
cf. caiet sarcini ataşat:
- Lucr.inst.electrice - montare priză aplicată (neîngropată) în circuit distinct, nou, tras aparent, cu 

canelet, din doza cea mai apropiată de poziţia de funcţionarea a unui sterilizator de carte, la nivelul 
parterului, în cadrul holului intrării principale aBibliotecii Judeţene G. T.Kirileanu Neamţ;
- Lucr. instelectrice - montare lămpi de emergenţă + circuit canelet, la nivelul subsolului corp A din 
cadrul sediului Bibliotecii Judeţene G.T.Kirileanu Neamţ 1 bucată şi la nivelul mansardei corp B 
înlocuire 1 bucată, nefuncţională -  arsă;
- Lucr. instelectrice - înlocuire siguranţe vechi, funcţionale, dar, recomandat a f i  schimbate, de către 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, în urma controlului din
15.07.2022, finalizat cu proces verbal, tablourile electricegenerale şi de nivel;
- Lucr.inst.electrice - Demontare două corpuri de iluminat defecte, care au ieşit din garanţia prevăzută 
la instalare cu tuburi neon led, de la secţia de Carte pentru adulţi ”Mihail Sadoveanu”, din cadrul 
Bibliotecii Judeţene G.T.Kirileanu Neamţ - sediu central şi montarea în loc a unor corpuri de iluminat 
nou,similare;
- Lucr.inst.electrice - Circuit aparent, din doză existent, pentru aparat watercooler, la nivelul etajului 2, 
corp B;
- Lucr.instlelectrice - Demontare cinci corpuri de iluminat defecte, prevăzute cu tuburi neon clasice, de 
la filiala „Dumitru Almaş” Dărmănesti si montarea în loc, a cinci corpuri de iluminat noi cu neon tip 
led;
In vederea atribuirii contractului de achiziţie publică mai sus menţionat, Biblioteca Judeţeană 

„G.T.Kirileanu” Neamţ, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preţ. 
Codul de clasificare CPV: 45310000-3 Lucrări de instalatii electrice 
Valoarea estimată: 10000.00 lei fară TVA;
Sursa de finanţare: Buget Local;

mailto:bib_gtk_neamt@yahoo.com
mailto:neamt@vahoo.com
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Achiziţia conform legii: Achiziţie directă art.7 alin.(5) din Legea 98/2016;
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut;
Termen de valabilitate a ofertei: 30 zile;
Garanţie de participare: nu este cazul;
Se va încheia contract execuţie lucrări.
Termen de execuţie: 30 de zile de la semnarea Contractului de execuţie.
Preţul este ferm şi va fi exprimat în lei, cu şi fară TVA.

Operatorii economici interesaţi de această achiziţie sunt rugaţi să depună ofertele de preţ la secretariatul 
Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ, până în data de 09.11.2022, ora 12.00 în plic închis sau în 
format electronic la adresele de e-mail: bib gtk neamt@vahoo.com.conta bib@vahoo.com: propunerea 
financiară va fi postată în catalogul electronic disponibil la adresa https://sicap-Drod.e-licitatie.ro. în cel 
mult l(una) zi lucrătoare de la data primirii comunicării privind rezultatul procedurii/evaluarea ofertelor. 
Condiţii de participare:
1) Capacitatea de exercitare a activitătii profesionale (ci. art.173 din Legea 98/2016)
a) Atestat emis de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Domeniul Energiei ; Atestarea 
operatorilor economici se realizează în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de 
urgenta a Guvernului nr. 33/ 2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 160/2012.
b) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte informaţii 
reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în 
codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC. Operatorul economic clasat pe primul loc va 
prezenta, pentru conformitate, la solicitarea autoritătii contractante, Certificatul constatator în original sau 
copie legalizată.
2) Experienţa similară (cf. art. 179 lit.a) din Legea 98/2016)

• Lista principalelor lucrări similare cu cele care fac obiectul prezentei achiziţii, efectuate în cursul 
unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi beneficiarilor 
publici sau privaţi.

Prezentarea ofertei:
Oferta trebuie să respecte următoarele cerinţe:
- Propunerea financiară să se încadreze în valoarea achiziţiei;
- Propunerea tehnico-financiară va fi întocmită în concordanţă cu cerinţele documentaţiei ataşate: caiet de 

sarcini şi antemăsurători.
1) Anexa 1 - Formular F3cp -  Listele cu cantităţile de lucrări per categorii de lucrări;
2) Anexa 2 - Formular de ofertă: Propunere tehnico-financiară;
3) Grafic de execuţie lucrări.

în cazul în care vor fi mai multe oferte cu preţuri egale, autoritatea contractantă va solicita în scris 
reofertarea, în vederea departajării ofertelor.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, persoană de contact, Liliana Zodieru, ing. Ioana- 
Laura Nicolae, telefon 0233/210.379, interior 113.

Achiziţii Publice 
Liliana ZODIERU

mailto:bib@vahoo.com
https://sicap-Drod.e-licitatie.ro
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CAIET DE SARCINI 
L UCRĂRI DE INSTALA ŢII ELECTRICE 

CORP A şi Corp B 
Biblioteca Judeţeană „ G. T.Kirileanu ”  Neamţ, sediul central

Bdul. Republicii, nr,15A
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1. DATE GENERALE
Denumirea achiziţiei: LUCRĂRI DE INSTALAŢII ELECTRICE - CORP A şi CORP B
Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu” Neamţ> 77 y

Cod CPV: 45310000-3 Lucrări de instalaţii electrice

Tipul achiziţiei: execuţie lucrări de instalaţii electrice 
Valoare estimata: 10.000,001ei(fărăTVA)
Sursa de finanţare:Buget local 
Modalitatea de atribuire: achiziţie directă.

2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI»

2.1 Obiectivul prezentei investiţii îl constituie execuţia următoarelor lucrări în cadrul 
Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ, B-dul.Republicii, nr,15A, Piatra Neamţ, judeţul 
Neamţ:
CORP A SEDIU CENTRAL B-dul.Republicii. nr.l5A  
LUCRĂRI DE INSTALAŢII ELECTRICE
- Demontare / montare şi achiziţie corpuri de iluminat cu neon - led în cadrul Secţii de carte pentru 
Adulţi “Mihail Sadoveanu” , de la nivelul parterului -  2bucăţi.
CORP A ŞI CORP B SEDIU CENTRAL B-dul.Republicii. nr.l5A  -  INSTALATII 
ELECTRICE
-Se vor înlocui siguranţele funcţionale, dar învechite, fuzibile, din tablourile electrice din clădirea 
sediului central, după cum urmează :

- Tablou general subsol corp B pentru :
o 8 circuite trifazate 8 buc. siguranţe 20A
o 3 circuite monofazate 3buc. siguranţe 1P+N 2 x 16A, 1 x 10A
o 1 circuit de rezervă 2buc.siguranţe 1 x 16A, 1 x 10A

- Tablou general parter corp A - 
Tablou electric prter corp B

o 1 buc.siguranţă 63A -  circuit trifazat
o circuite monofazate 1P+N 4buc. siguranţe 3 x 16A, 1 x 10A
o 1 circuit de rezervă 2buc. siguranţe 1 x 16A, 1 x 10A

Tablou electric etaj 1 corp B
o 1 circuit trifazat 1 buc.siguranţe 20A
o circuite monofazate 1P+N 4buc.siguranţe 3 x 16A, 1 x 10A
o 1 circuit de rezervă 2buc. siguranţe 1 x 16A, 1 x 10A

-Se vor realiza două circuite de priză aparente pentru sterilizator carte, la nivelul parterului, hol 
acces corp A şi pentru aparat watercooler, la nivelul etajului 2 corp B.

FILIALA B.J.G.T.K.NEAMT “DUMITRU ALMAS” str. Aleea Ulmilor, nr.30, bloc A2, ap.73 
LUCRĂRI DE INSTALAŢII ELECTRICE

- Demontare / montare şi achiziţie corpuri de iluminat cu neon - led- 5bucăţi.

2.2 Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condiţiile tehnice şi de calitate pentru execuţia 
următoarelor lucrări:
-LUCRĂRI DE INSTALAŢII ELECTRICE corp A şi corp B şi Filiala B.J.G.T.K.Neamţ 
“DUMITRU ALMAŞ”.
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SREN 50160:98 Caracteristicile tensiunii furnizate de reţelele de distributie.
- SRCEI 60038:97 Tensiuni standardizate de CEI.

- NP 061 -02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de Iluminat artificial din clădiri
- 17- 2011 Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor electrice.
Cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 Vc.c.

- GP 052-2000 Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a si 1500 V c.c
1 18/2 - 2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de telecomunicaţii si semnalizare din 
clacuri civile si de producţie.

- ITA !nSta!al" el6CtnCe 316 Cladiril0r' D ° meniu de aplicare’ °biect, principii fundamentale.
SRCEI 364-2 Instalatii electrice ale clădirilor. Definiţii.

SRCEI 364-3 Instalatii electrice ale clădirilor. Determinarea caracteristicilor generale.
- SRCEI 364- 4 Instalatii electrice ale clădirilor. Protectia pentru asigurarea securitatii.

" SI^ ^ ,rr latl; electnce ale cladirilor’ Alegerea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor el.
- SRCEI 364- 6 Instalata electrice ale clădirilor. Verificări.

n 64'-7 Inf alat11 . clectrlce ale clădirilor. Reguli pentru instalatii si echipamente speciale .SR 
”  artlfic,al-Condltii generale pentru iluminatul in constractii civile si industriale.

6646/3 Iluminatul artificial. Condiţii speciale pentru iluminatul in clădiri social- culturale.
- SR EN 60529 Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificarea si metode de verificare.

" , r ^ “ 8 PreScHptii de coordonare a izolaţiei in instalaţiile de distributie de joasa tensiune.
f o  ParatC deCtriCe Si electronice' Clase de protectie contra electrocutării.

AS 2 6 12+87 Protectia împotriva electrocutărilor. Limite admise
- STAS 12604-87 Protectia impotriva electrocutărilor. Prescripţii generale.
- STAS 12604/4-89 Protectia impotriva electrocutărilor.Instalatii electrice fixe. Prescripţii
" SI AS 12604/5-90 Protectia impotriva electrocutărilor. Instalatii electrice fixe. Prescripţii de proiectare 

execuţie si verificare. ’

- STAS 4102-85 Piese pentru instalaţiile de protectie prin legare la pamant sau nul.

" f f  Ch* 60189( 1:93 Cabluri si conducte pentru joasa frecventa izolate cu PVC si manta PVC. Partea 
1.Metode uzuale de incercare si verificare.

- STAS 6865-89 Conducte cu izolaţie din PVC pentru instalatii electrice fixe.
- STAS 6990-90 Tuburi pentru instalatii din policlorura de vinii nelpastifiata.
- SR EN 60947-2:1993 Aparataj de joasa tensiune.Partea 2. întrerupătoare automate

’ !imi™ 608,8+A' :IS'95"Urc,' ‘P8,Oare “ ,OI” ,e P“ ,rU PrM“ ,ia 'a “=“ *<*«-■ I»«n, instalaţii casnice Si

- S RE N  60947/3:1997 Aparataj de joasa tensiune. Partea IH-a

- S T A S W M Q 5 I t • întrerupătoare,separatoare si combinaţii cu fuzibile.

- HGR964/1999 ^ T Pat° arei SI C° mUtat° are ''°tative pina la 100 A si 660 V c.a. Condiţii tehnice de calitate.
GR 264/1999 Regulament de recept.e a lucrărilor de constructii si instalatii electrice aferente acestora

PF Îl r ZZ P6'1’1'1' / 6' 11'63 Calitatil ‘UCraril0r de construcţii si a instalaţiilor aferente
- ™  ,nCerCan Si masuratori la echipamente si instalatii electrice, 

v nstructiuni generale de protectia muncii pentru unitatile MEE

S |  d o t a r e a  i m p o t r i v a

5.3 M L 'e r ia i r ” " '  Pr° ieC'“  * ‘ PHvW proteci, tapot,™focalai.

în Rom a^âerialde ™r aVCa CaraCteris,icile ,el,mce conf°™  standardelor şi normelor admise

5.4 Livrarea, transportul şi depozitarea materialelor
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.
E x e cu tan tu l trebuie s ă -s i nronni7P7o c  i

—  mater,ale,or ş, p ro d .e lo r  îneâ, sS JLTjLZS*  2 £ T - 5
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n i , ’"! T ” 6"1" 1 PU" erii l° V 0PeriS’ aCeS‘ea SS coresPulldS condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cat şi prin normativele în vigoare.

Atragem o atenţie deosebita la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie
« g a m e  spaţulor de depozitare (în «pecia, a materialelor uŞor .„«amabile, ca de exempl
vopselele) Se recomanda ea temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +7 si +20 gr C
5.5 Pregatirea suprafeţelor s
LUCRĂRI ELECTR TCF

,MA fERlALE UTILIZATE Prevederile acestui capitol se aplica:
- materialelor pentru distnbutie: cabluri, conductoare, tuburi de protectie etc.
- aparatajelor si aparatelor electrice: prize, intrerupatoare, dispozitive de protectie etc .
- îeceptoaielor electrice: corpuri de iluminat, prize, etc.
Pentru a asigura securitatea persoanelor si a bunurilor, materialele electrice trebuie sa si

păstreze m timp calitatile si caracteristicile tehnice sub acţiunea influentelor externe din Încăperile 
sau amplasamentele in care au fost instalate. încăperile

DESCRIEREA EXECUŢIEI LUCRĂRII DR

sarcinî6011*3^ 3 il,Sft" , , i " # r elecW “  interioare se va face conform cerinţelor Caietului de
Instalaţiile electrice de iluminai

Se va realiza înlocuirea a două corpuri de iluminat cu neon led, ieşite din garanţie în cadrul 
Secţiei de carte pentru Adulţi „Mihail Sadoveanu” parter, corp A, precum si înlocukea a cfnci

^  ne°n daS1C’ ^  Cadml FiIialei A l m a ş ^ D ă n n ™ 1

agentduiTerm k ^  ^  (“  1UngUl conductelor Pentru distnbutiag ului tei mic, tehnologic), iar la încrucişările cu acestea se va păstra o distantă minimă de 12
-  er ene! .’ dlStaf ta întl'e CirCuiteIe de Priză/forîă şi cele de curenţi , Î S S  fie de

e lec tricS T e S e e î l ^  Pf f lellSm "U dePa?este 3°  m şi nu conţine înnădiri la conductoarele
curenţi w  ™ " ,a « lo r  de

păstrarea°d^slanipln'le ^  ?ircuît* lv®r fi respectate prevederile normativelor, cu privire la
'a!a de a,‘e i"S‘a h *ii *  instalaţiilor electrice pe

Executarea lucrărilor

protecţia 2 S S  « *  *

e c h ip a m e n t e " ^ p r o î^  aUt° riZat’ d° tat CU SCUle **

î S S s » ? r * ş 2 K = :(antreprenor). acestea se suportă de executantul lucrării

Probe si verificări
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- Controlul gradului de protectie
- Verificarea aparatelor din componeta echipamentului
~ Merif'CarCa realizarii corecte ,> conform proiectului a circuitelor secundare 

asuraiea lezistenţei de izolaţie a tuturor aparatelor şi circuitelor secundare
- Veniîcarea conexiunilor
- Probe funcţionale

6. CERINŢE PRIVIND EXECUŢIA LUCRĂRILOR
6.1 Măsuri generale

6.1.1 Executantul va numi un responsabil cu calitatea execuţiei lucrărilor
6 1.2 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si 
standardele m vigoare. ’

6.1.3 Executantul poate face propuneri de modificări faţă de soluţiile propuse prin Caietul de sarcini 
caie se voi aplica doar cu acordul beneficiarului.

6. I.4 Produsele folosite în execuţie vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare referitor la stabilirea
con i n or e introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii si vor avea certificat de
calitate şi agrement tehnic.

6.1.5 Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuţiei se vor respecta: prevederile din 
normele de piotecţia ş, medicina muncii şi PSI în vigoare (PI 18-99 Normativ de siguranţă la foc a 
construcţiilor; C300-94 Nomativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării'lucrărilor 

construcţii; Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în constructii, Normele generale de 
piotecţia muncii, Norme de protecţia muncii specifice - zidării, montaj prefabricate

de MLPAT ctci muncii în construcţii aprobat’

beneficiarului, '“ " h 1* SUP" men' are ^  tlmPU' Se ™

6.1.7 Executantul aie obligaţia să pună la dipoziţia beneficiarului datele furnizate de 
pi o ducător referitor la modalitatea de curăţare si întreţinere a finisajelor.
6.1.8 Executantul ya verifica pe propria răspundere situaţia reală din teren (cote, dimensiuni) si va 
semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanţă cu Caietul de sarcini.

6.2 Materiale

Toate materialele vor f, utilizate în lucrare numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost

b i t  "  C“,i,ate' " "  "  “ “ “  *  -  —  —  *  să fie

7- MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI IMPACT DE MEDIU
7. Pe toata durata realizam lucrării executantul trebuie să respecte obligaţiile generale ce îi revm în 
con ormitate cu prevederile dm legislaţia naţionali privind tehnica securitătii nnmch 
72  Lucrările de instalaţii trebuie să fie eondnse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cn 
experienţa care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări

demedi!?318 dUrata ' eallZarii ‘UCrării executan,ul ,rebui<= >=5 ia toate măsurile impuse de normele 
in ceea ce pi iveşte; praful ş, zgomotul pe durata lucrărilor, manipularea materialelor

8 EXECUŢIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI
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8 .1 Contractul de lucrări se va realiza in conformitate cu Graficul de execuţie ,!  „ „ w ,
prezentului Caiet de snrrlni  --------------------------------------- *— —  tenm eie

9. PREZENTAREA OFERTEI
9.1 Limba de redactare a ofertei este limba română.
9.2. Perioada de depunere a ofertei este de 4 zile lucrătoare de la data anunţului pe SICAP,

10. CONŢINUTUL OFERTEI TEHNICE

A N R f ‘7  eligibnitate’ trebuie să facă dovada autorizării firmei de către
A.N.R.E.penti u executarea lucrărilor de instalatii electrice
io.l_r Oferta tehnică va c o lin e  Graficul de exeimţie a întregii lucrări, grupat pe categorii de

10.2. Pi opunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini
10.3 Termenul pentru execuţia lucrărilor -  maximum 30 zile calendaristice, iar în acest sens 
ofertanţ" vor prezenta un grafic de execuţie, cu menţionarea timpilor de execuţie pentru fiecare

10.4.°ferta trebuie să cuprindă un centralizator general, cu valoarea cumulată inclusiv calculul 
cheltuielilor privind transportul şi cheltuielile către stat, indirecte şi profit.

U . CONŢINUTUL OFERTEI FINANCIARE
11.1 Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor completarea următoarelor formulare (fără 

miat lmpus) adaPtate la obiectivele descrise in Caietul de sarcini:
- Centralizatorul financiar al lucrărilor;
- Lista de cantităţi, pe categorii de lucrări;
- Grafic de execuţie.

ma' erialeIor care intra în °P«â. din cadrul Listei de eantităti, va f, corelat cu
p cificaţule tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietului de sarcini' actfrl î

ofertant va ţine seama la alegerea preţului ca fiecare material să corespundă cerinţelor tfe c a lta e  
esense in cad™, fişelor tehnice de produs, din eadrtil agremenţefer tehni *

”  « “ tă ^  *  va cuprinde cheltuie.ile

11.4 Datele privind propunerea financiară ale ofertanţilor vor fi cuprinse în Formularul de ofertă.

12. PERIOADA DE EXECUŢIE - Termenul de execuţie si predare a lucrării- W d„ 7 
calendaristice de la semnarea Contractului de execuţie.

13. RECEPŢIA SI GARANŢIA LUCRĂRILOR

r c " ^  reaHZa “  —  S'™*a a Prevederilor 
accepta recepţii parţiale ' PreS,at0™lui si -  ™ Olcheia un PVR. Nu se

13-2 In termen de 3 z„e de la terminarea lucrărilor, prestatorul are oh.igatia sa prezinte si,naţiile de

13.3 Garanţia pentru lucrările executate este 36jumEentrti lucrările d- .n ,,,!-,;;
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14. MODALITĂŢI DE PLATĂ

Plata se va faee prin ordin de plată, în baza facturii electronice în sistemul RO e-factura 
eepttonate *  termen de 10 u le de la recep,ia luerâru, pe baza următoarelor documente 

electronica transmisă p„n  sistemul RO e-factura, em.să de executant, însoţită de s i t u a r e  plată Z  
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrării.

15. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

al ofertanmîui^IrTca 'T T “  "eradiabilS d  SemMtS de t e n t a n t u l  autoriza,
tulm. In cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate in acest sens acestea 

tiebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

in plic î l r erea tel," iCS Si Pr°PUnerea fi" anCial'ă' inSOtite de Fom ula '-ul *  oferta se vor introduce

R t i- , ° ,ei‘ta "llprei,"a cu condiţiile de participare / calificare, astfel , va fi depusă la secretariatul 
Bibliotecii Judeţene „G.T. KIR1LEANU” NEAMŢ, însoţită de Scrisoarea dc înamtare

16. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI: 09.11.2022, ora 12:00 a.m.

17. POSIBILITATEA RETRAGERI I SAU MODIFICĂRII OFERTEI

09 11 w T o tT l r  d7 , ' U! de " Şi m0difiCa SaU de a - Ş i  retrage 0ferta " umai p*"* data de .11.2022, ora 11.59 a.m.,data limita stabilita pentru depunerea ofertei.

18. DESCHIDEREA OFERTELOR : 10.10.2022. începând cu ora 12:00 a m
Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ.

19. OFERTE ÎNTÂRZIATE

Ofertele întârziate sunt cefe care au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau h  n 
alta adresa dccat cele stabilite în anunţul dc participare. P °

20. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Preţul cel mai scăzut.

fina,,c,ars ,dr ică- departajarea -  ^
al ofertei tehnico -  economice. ^  pr° CeSuIui verbal Prel™inar de evaluare

21. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
21.1 Ajustarea preţului contractului - NU se permite.

INTOCMITJpginer,

NJCOLAE MANA-LAURA
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B eneficiar: BIBLIOTECA G T KIRILEANU NEAMŢ 

Locaţia : SEDIUL CENTRAL Bdul.REPUBLICII, nr.lSA
Investitia : MODERNIZARE TABLOURI ELECTRICE, MONTARE CORPURI ILUMINAT SI PRIZE

LISTĂ DE CANTITĂŢI 
INSTALAŢII ELECTRICE

SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA
FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrări UM Cantitatea Preţul 
unitar (Lei

Preţul 
total (Lei)

1 ED04A% Siguranţa automata buc 15
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.1 5501944 Siguranţa automata 4P 25A buc

Material.
Transport:

2 ED04A% Siguranţa automata buc 15
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.1 5501944 Siguranţa monofazata P+N 20A buc 15

Material:

Transport:
3 ED04A% Siguranţa automata buc

Material
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3.1 5501944 Siguranţa automata 4P 63A buc 1

Material:

Transport:
4 ED01A% Aparat de comutare, semnalizare 

(intrerupator, comutator, priza, 
buton) pana la 25 A, inclusiv, 
montat ingropat pe perete din 
cărămidă sau bea, exclusiv doza de

buc 3
Material:
Manopera:
Utilaj:

aDarat Transport:
4.1 5536133 Priza buc 3

Material:

Transport:
5 EE07A01+ Corp de iluminat cu led buc 7

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

5.1 20052123 Lampa LED 15w buc 7
Material:

Transport:
6 EE11A01+ KIT EMERGENTA pentru led 

LEDCO
buc 2

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

6.1 20052132 Lampa emergenta buc 2
Material:

fransport:
20052132 Semn de EXIT 3UC 2

Material:

transport:

7 EB04B% Conductor de aluminiu sau cupru 
ntrodus in canaleti sau plinte, 
avand secţiunea de pana la 1,5 - 
2,5 mmp

71 5
Material:
Manopera:
Jtilaj:
rransport:

829038 Conductor 3x 1,5 mmp n 5.15

Material:

1ransport:



Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu“ Neamţ Piatra-Nea 
610005, B-dul Republicii, nr. 15A 

Tel. 0233-211524 Fax 0233-210379 
E-mail: bib_gtk_neamt@yahoo.com

Nr. 3276/03.11.2022

Anunţ intenţie - Solicitare ofertă de preţ pentru achiziţie directă

Persoana juridică achizitoare, Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu” Neamţ, cu sediul în Piatra Neamţ, 
Bd.Republicii, nr,15A, 610005, jud. Neamţ, C.I.F. 2613397, IBAN R022TREZ24A670302200200X 
deschis la Trezoreria Mun. Piatra Neamţ, telefon 0233/210.379, 0333/401.170, fax 0233/211.524, e-mail: 
bib gtk neaint@yahoo.com. conta bib@vahoo.com. reprezentată prin Mihaela MEREUŢĂ în calitate de 
Manager, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea 98/ 19 mai 2016 privind achiziţiile 
publice şi art. 43, alin.(3), lit.a) din H.G.395/2016 vă solicită ofertă de preţ în vederea atribuirii prin 
achiziţie directă a contractului pentru:

Lucrări execuţie lucrări instalaţii electrice sediu Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu”Neamţ corp A şi 
corp B, Piatra Neamţ; Filiala „Dumitru Almaş” Str. Aleea Ulmilor, nr.30, BI.A2, parter, Sc.C, ap. 73, 
cf. caiet sarcini ataşat:
- Lucr.inst.electrice - montare priză aplicată (neîngropată) în circuit distinct, nou, tras aparent, cu 

canelet, din doza cea mai apropiată de poziţia de funcţionarea a unui sterilizator de carte, la nivelul 
parterului, în cadrul holului intrării principale aBibliotecii Judeţene G. T.Kirileanu Neamţ;
- Lucr. instelectrice - montare lămpi de emergenţă + circuit canelet, la nivelul subsolului corp A din 
cadrul sediului Bibliotecii Judeţene G.T.Kirileanu Neamţ 1 bucată şi la nivelul mansardei corp B 
înlocuire 1 bucată, nefuncţională -  arsă;
- Lucr. instelectrice - înlocuire siguranţe vechi, funcţionale, dar, recomandat a f i  schimbate, de către 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ, în urma controlului din
15.07.2022, finalizat cu proces verbal, tablourile electricegenerale şi de nivel;
- Lucr.inst.electrice - Demontare două corpuri de iluminat defecte, care au ieşit din garanţia prevăzută 
la instalare cu tuburi neon led, de la secţia de Carte pentru adulţi ”Mihail Sadoveanu”, din cadrul 
Bibliotecii Judeţene G.T.Kirileanu Neamţ - sediu central şi montarea în loc a unor corpuri de iluminat 
nou,similare;
- Lucr.inst.electrice - Circuit aparent, din doză existent, pentru aparat watercooler, la nivelul etajului 2, 
corp B;
- Lucr.instlelectrice - Demontare cinci corpuri de iluminat defecte, prevăzute cu tuburi neon clasice, de 
la filiala „Dumitru Almaş” Dărmănesti si montarea în loc, a cinci corpuri de iluminat noi cu neon tip 
led;
In vederea atribuirii contractului de achiziţie publică mai sus menţionat, Biblioteca Judeţeană 

„G.T.Kirileanu” Neamţ, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă de preţ. 
Codul de clasificare CPV: 45310000-3 Lucrări de instalatii electrice 
Valoarea estimată: 10000.00 lei fară TVA;
Sursa de finanţare: Buget Local;

mailto:bib_gtk_neamt@yahoo.com
mailto:neaint@yahoo.com
mailto:bib@vahoo.com

