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Se aprobă, 

Primar, 

AILENEI PETRU GRIŞA 

Nr.  2519 din 23.03.2022 

 

ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

1. Autoritatea contractantă : UAT COMUNA TRUSESTI cu sediul in localitatea 

TRUSESTI, comuna TRUSESTI, judeţul BOTOŞANI, strada 1, nr. 64, telefon 

0231570207, fax 0231570833 cod fiscal 3373497  

2. Detalii anunţ :  

3. Modalitate de atribuire: ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

4. Tip anunţ: cumpărare directă 

5. Criteriul de adjudecare: preţul cel mai scăzut.  

6. Cod si denumire CPV: 50232100-1 Servicii de intretinere a iluminatului public 

(Rev.2) 

7. Obiectul achiziţiei directe: „Servicii de intreținere a iluminatului public din 

Comuna Trusesti, judeţul Botoşani pe anul 2022” 

8. Descriere:Se doreşte incheiarea unui contract pentru servicii privind întreținere a 

iluminatului public din Comuna Trusesti, judeţul Botoşani în anul 2022 

9. Valoare estimata: 84.000 lei fară TVA 

În acest context vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta 

dumneavoastră, care trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente : 

1. Scrisoare de înaintare din care să rezulte procedura pentru care se transmite 

oferta(formular nr. 1) 

2. Datele de contact ale operaturului economic) adresa, număr de înregistrare la 

registrul comerţului, CUI, cont Trezorerie, telefon, adresa de e-mail valida), 

precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se ocupe de derularea 

contractului(formular nr. 2) 

3. Preţul serviciilor (lei fără TVA) 

4. Perioada de valabilitate a ofertei (minim 30 de zile) 

Valorile cere se vor compara,ca sumă a serviciilor solicitate, în scopul întocmirii 

clasamentului sunt valori în lei, fără TVA. 

Ofertele depuse de către operatorii economici trebuie să fie semnate, datate şi 

parafate. 
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Este obligatoriu ca operatorul economic desemnat câştigător să fi înscris în 

Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SICAP https://sicap-prod.e-licitatie.ro). 

Serviciile care fac obiectul achiziţiei se vor cumpăra din catalogul electronic 

SICAP, de la operatorul economic desemnat câştigător. 

În termen de maxim 2 zile de la primirea comunicării din partea autorităţii 

contractante că oferta sa a fost declarată câştigătoare, operatorul economic 

desemnat câştigător trebuie să-şi publice în catalogul electronic oferta. 

Comunicarea dintre operatorii economici care îşi depun oferta şi autoritatea 

contractantă se va realiza prin, e-mail, astfel fiecare operator economic va indica în 

o adresă de e-mail validă. 

Dacă în termenul menţionat de 2 zile lucrătoare, operatorul economic nu îşi 

publică oferta în catalogul electroni SICAP, oferta sa va fi respinsă şi se va declara 

câştigător operatorul clasat pe locul 2. 

Data limită pentru transmiterea ofertelor este 24.03.2022, ora 16.00, la sediul 

Primăriei comunei Truşeşti, strada 1, nr. 64, fax 023157833 sau prin e-mail, la adresa 

primaria_trusesti@yahoo.com. 

Persoana de contact: Strungaru Dana, telefon: 0786478265/0231570207 interior 

213. 

În speranţa unei bune colaborări, vă mulţumim pentru operativitate. 

 

 

Întocmit,  

Consilier Achiziții publice 

Strungaru Dana 

https://sicap-prod.e-licitatie.ro/
mailto:primaria_trusesti@yahoo.com
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Specificatii tehnice 

 
Servicii de intreinere a iluminatului public pe raza comunei Truşeşti 

 
In functie de necesitati, pe baza de solicitare , se vor oferi servicii de intretinere a 

iluminatului public : 
 
MATERIAL, MANOPERA SI UTILAJ LA:  

1. Demontare / montare sursa(bec) pe stalp( PLL+ Stareter) – lei/buc 
2. Demontare / montare balast(bobina) pe stalp. – lei/buc 
3. Demontare / montare igniter. – lei/buc 
4. Demontare / montare dulie . – lei/buc 
5. Demontare / montare siguranta corp iluminat. – lei/buc 
6. Demontare / montare corp iluminat pe stalp. – lei/buc 
7. Reparat corp iluminat. – lei/buc 
8. Montaj suport pe stalp ZN corp iluminat. – lei/buc 
9. Montaj clemă branșament monofazat – lei/buc 
10. Verificare,probe funcționale și refacere legături electrice- lei/oră 
11. Plantat stâlp de galvanizat în fundație burata, teren tare- lei/buc 
12. Montaj corp de iluminat pietonal pe stâlp tip lampadar –lei/buc 
13. Plantat stâlp pentru rețea iluminat stâlp beton SE 4, SI 9 – lei/buc 
14. Montare corp iluminat LED pe stalp- lei /buc 
15. Montare cablu TIYR aerian pe stalpi- lei/m 
16. Înlocuire conductor lampa –lei/m 
17. Cleme derivatie CD D45 –lei/buc 
18. Clema intindere tip CIB ,CIRT- lei/buc 
19. Utilaj tip PRB – lei/oră 
20. Personal autorizat pentru lucru in retea electrica iluminat – lei/oră 
21. Punct aprindere iluminat public,senzor ,contactor- lei/buc 
22. Defrișari in vecinatatea retelei de distributie electrica si iluminat public – lei/oră 
23. Montare și demontare corpuri iluminatul stradat si arhitectural festiv – lei/ buc 

 
Operatorul economic trebuie sa fie o societate specializată în sisteme de iluminat 

public, având : 
- au un sediu înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și 

coordonarea operativă a personalului angajat – se va prezenta lista 
personalului angajat în derularea contractului, conform licenţei de 
funcţionare 

- au dobândit dreptul de a presta serviciile prevăzute de Lege, conform 
licenței acordate de ANRE- se va prezenta copie după licenţa de 
funcţionare valabilă 
 

Decontarea lucrarilor se va realiza lunar dacă este cazul, doar pe baza: 
 
- situatie de lucrari din care sa reiasa lucrarile realizate, consumurile de 

materiale si manopera; 
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- procesul-verbal de receptie a lucrarilor din care sa reiasa data, locul 
interventiei, neregulile sesizate si lucrarile ce au dus la remedierea situatiei. 
Procesul-verbal va fi înregistrat la sediul beneficiarului și asumat de către 
reprezentantul acestuia care are atributii in cauza, în ziua în care are loc interventia; 

 
- factura în original,  acceptată de către ordonatorul de credite al 

beneficiarului. 
 
Situațiile de lucrări din luna curentă vor fi facturate între 1 și 10 ale lunii 

următoare. De asemenea, procesele verbale vor avea dată si numere de 
inregistrare de la beneficiar, anterioare date la care se emite factura 
 
 
 

Șef Secție gospodărie comunală 

Ing. Niță Gabriel 


