
 

 
 

 

 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  BOTOŞANI 

 

Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, cod 717253,  IPOTEŞTI, BOTOŞANI, ROMÂNIA 

Tel.: 0371020346, e-mail: m.ipotesti@gmail.ro, www.eminescuipotesti.ro 

 

 

Nr. ……………………....… 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE CU OFERTE DE PREŢ 

 

I. Prin prezenta, Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, invită 

operatorii economici să depună oferte pentru cumpărarea directă privind lucrări de 

Upgradare sistem de supraveghere video, în incinta instituţiei, situată în satul Ipoteşti, 

comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, cod CPV 32323500-8 – Sistem de 

supraveghere video. 

II. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. 

III. Durata contractului: 2 luni de la data atribuirii contractului. Oferta Dumneavoastră va fi 

însoţită de următoarele documente: 

1. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 – Formular 1; 

2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 – 

Formular 2; 

3. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 – 

Formular 3; 

4. Certificat de participare la procedură cu ofertă independentă – Formular 4; 

5. Fişa de experienţă similară, minim 1 contract de natură şi complexitate asemănătoare cu cel al 

achiziţiei în cauză. Conform art. 197 lit. b) din legea nr. 98/2016, se va prezenta lista 

principalelor servicii relevante, prestate în ultimii 3 ani. Se va completa Formularul 5 pentru 

contractul prezentat; 

6. Declaraţie pe proprie răspundere privind conflictul de interese. Persoanele care 

aprobă/semnează documentele emise în legătură sau pentru procedura de atribuire: Ala 

Sainenco – Manager, Daniel Tupiluş – Director adjunct, Monica Juravle – Contabil şef, Iuliu 

Ibănescu – Expert achiziţii publice, Nicoleta Popoi – Consilier juridic, Alina Geanina Pîrlog – 

Economist, Liliana Agafiţei – Economist, Corneliu Nistor – Inspector, Corneliu Pintilei – 

Inspector, Marius Florentin Ştefănachi – Restaurator. Se va completa Formularul 6; 

7. Formularul de ofertă financiară – Formular 7; 

8. Declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte că s-au însuşit şi se vor respecta în 

totalitate cerinţele cuprinse în caietul de sarcini – Formular 8; 

9. Certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (valabil la data depunerii 

ofertei) din care să reiasă existenţa în domeniul de activitate al operatorului economic – copie conform 

cu originalul; 
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10. Autorizaţia sau licenţa privind furnizarea şi montarea sistemelor de supraveghere video, 

reglementată de Legea 333/2003 şi H.G. 301/2012 avizată de MAI (copie conform cu 

originalul); 

11. Propunerea tehnică din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor din caietul de sarcini. 

IV. Limba de redactare a ofertei: română. 

V. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile. 

VI. Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA. 

VII. Preţul ofertei este ferm în lei. Valoarea estimată a contractului este de 2.500 lei fără 

TVA. NU se acceptă actualizarea preţului contractului. 

VIII. Data, ora limită şi locul pentru depunerea ofertelor: ofertele se vor depune în plic închis 

la secretariatul Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, până 

cel târziu 14 aprilie 2017, ora 10:00. 

IX. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut. 

Ofertantul declarat câştigător, înainte de semnarea contractului, va posta în mod 

obligatoriu, în termen de 24 de ore, oferta sa pe www.e-licitatie.ro. 

Oferta va fi opisată, semnată şi ştampilată pe fiecare pagină. 

Alăturat vă transmitem: Formularele 1-8 şi caietul de sarcini. 

 Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0371020346 sau e-mail 

achizitiimem@gmail.com. 

 

    Manager,     Director adjunct,   Contabil şef, 

Conf. univ. dr. Ala Sainenco Ing. Daniel Tupiluş          Ec. Monica Juravle 

 

 

Compartiment achiziţii publice, 

Ing. Iuliu Ibănescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-licitatie.ro/
mailto:achizitiimem@gmail.com
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 1 

…………………………..   Formular neîncadrare în art. 164 din Legea 98/2016 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

 

 Subsemnatul, ………………. reprezentant împuternicit al ……………. (denumirea operatorului 

economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ ofertantului, declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu 

am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 

următoarele infracţiuni: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-

13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, 

cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 

penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18¹ - 18.5 

din legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 

spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 

terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 

286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţii Europene din 27 noiembrie 1995. 
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 Data completării 

 Operator economic, …………………………………… (semnătură autorizată) 

Notă: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător. 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 2 

…………………………..   Formular neîncadrare în art. 165 din Legea 98/2016 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

 Subsemnatul(a) …………………………………… (denumirea, numele operatorului economic), în 

calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………… 

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ……………… (zi/lună/an), 

organizată de ………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante), declar pe 

propria răspundere că NU mă încadrez în niciuna din situaţiile prevăzute de art. 165 din Legea nr. 98/2016. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 Data completării 

 Operator economic, …………………………………… (semnătură autorizată) 

Notă: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător. 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 3 

…………………………..   Formular neîncadrare în art. 167 din Legea 98/2016 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 Subsemnatul(a) …………………………………… (denumirea, numele operatorului economic), în 

calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect ………………………………………………………… 

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ……………… (zi/lună/an), 

organizată de ………………………………………………. (denumirea autorităţii contractante), declar pe 

propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 

faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv: 

a) am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

b) suntem în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 

c) am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; 

d) am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în 

legătură cu procedura în cauză; 

e) suntem într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această 

situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

f) participarea noastră anterioară la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a 

concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 

g) am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui contract de 

achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate 

anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-

interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h) am dat declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea Memorialului Ipoteşti – 

Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 

îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu am prezentat aceste informaţii sau nu sunt în măsură 

să prezint documentele justificative solicitate; 

i) am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al Memorialului Ipoteşti – Centrul 

Naţional de Studii Mihai Eminescu, să obţin informaţii confidenţiale care mi-ar putea oferi avantaje în 

cadrul procedurii de atribuire sau am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o 

influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea noastră din 

procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru 

societăţii noastre. 
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Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 Data completării 

 Operator economic, …………………………………… (semnătură autorizată) 

Notă: se solicită atât ofertantului asociat, subcontractantului cât şi terţului susţinător. 

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi 

finalizarea procedurii de atribuire, sunt cele menţionate în fişa de date a achiziţiei. 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 4 

………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 

CERTIFICAT 

de participare la licitaţie cu ofertă independentă 

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ……………., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai 

……………………………………, întreprindere/asociere care va participa la procedura 

de achiziţie publică organizată de …………………………………, în calitate de 

autoritate contractantă, cu nr. …………………. din data de ………………………., 

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din 

toate punctele de vedere. 

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ……………………………….., următoarele: 

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în 

care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze 

oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege orice persoană fizică sau juridică, 

alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul 

aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, 

fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce 

priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu 

la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura 

lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegerile între concurenţi în ceea ce 

priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent 

înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. 

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele 

consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. 

 

Operator economic, 

…………………………………. 

(semnătură autorizată) 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 5 

………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 

EXPERIENŢA SIMILARĂ*) 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ____________________________________________ 

             Numărul şi data contractului: _________________________________________________ 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: _____________________________________ 

            Adresa beneficiarului/clientului: _______________________________________________ 

            Ţara: _______________________ . 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: 

                            (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

[ ] contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie 

[ ] contractant asociat 

[ ] subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

 exprimată în exprimată în 

 moneda în care echivalent euro 

 s-a încheiat 

 contractul 

a) iniţială (la data semnării contractului): _____________ _____________ 

b) finală (la data finalizării contractului): _____________ _____________ 

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare ______________________________________________________ . 

6. Natura şi cantitatea de produse care a fost furnizată în baza contractului, precum şi alte 

aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa similară: ___________ 

_________________________________________ . 

 

  Candidat/ofertant, 

 ______________________ 

      (semnătura autorizată) 

 

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de 

evaluare, prin prezentarea contractului respectiv. 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 6 

………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 

 

1. Subsemnatul, ……….…………………, în calitate de (ofertant/candidat/ofertant 

asociat/subcontractant/terţ susţinător), la …………………………………….. în 

temeiul art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, declar pe proprie 

răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 

 nu am membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau 

de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă 

sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, ce deţin funcţii de decizie în 

cadrul Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu 

prezentaţi în invitaţia de participare. 

 nu sunt implicat în relaţii comerciale, astfel cum sunt prevăzute la art. 60 din 

Legea nr. 98/2016, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul 

Memorialului Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu 

prezentaţi în invitaţia de participare. 

2. Subsemnatul/a …………………………….. declar că voi informa imediat autoritatea 

contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe 

parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în 

cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de 

achiziţie publică. 

3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 

detaliu şi că înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, 

orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii 

contractante în legătură cu activitatea noastră. 

Operator economic, 

(nume şi funcţie persoană autorizată) 

(semnătură persoană autorizată şi ştampilă) 

 

A se completa de către ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant şi terţ susţinător, dacă 

este cazul. 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 7 

………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Către, ……………………………………………. 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Domnilor, 

Examinând invitaţia de participare, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

______________________________ (denumirea ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele cuprinse în invitaţia de participare şi caietul de sarcini, să furnizăm 

produsul/produsele/serviciile solicitate pentru suma de ___________________________ (suma în 

litere şi în cifre, moneda ofertei) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 

_____________ (suma în litere şi în cifre, moneda). 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ____________________ zile, 

respectiv până la data de __________________________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 

poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 

constitui un contract angajant între noi. 

Precizăm că: 

[ ] depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separate, 

marcat în mod clar „alternativă”; 

[ ] nu depunem ofertă alternativă. 

(se bifează opţiunea corespunzătoare) 

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care 

o puteţi primi. 

Data _________/_________/__________________ 

 

_________________________, în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele _______________________________ (denumire operator economic) 

Ofertant, 

Semnătură autorizată 
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OPERATOR ECONOMIC        Formular nr. 8 

………………………….. 

     (denumirea/numele) 

 

Declaraţie privind conformitatea cu specificaţiile caietului de sarcini 

 

Subsemnatul ………………………………….. (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al 

………………………………………………. (denumirea/ numele/ sediul/ adresa candidatului/ 

ofertantului), declar că produsele/serviciile ce urmează să le furnizăm/prestăm vor respecta întrutotul 

caietul de sarcini. 

 

Prin prezenta luăm la cunoştinţă că orice deviere a ofertei noastre de la specificaţiile tehnice, 

indiferent de motive, nu trebuie acceptată de către autoritatea contractantă. 

 

Data completării: 

 

Operator economic, 

……………………………………………. 

(semnătura autorizată) 

 

 

 



 
 

 

 
 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  BOTOŞANI 
 

Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, cod 717253,  IPOTEŞTI, BOTOŞANI, ROMÂNIA 

Tel.: 0371020346, e-mail: m.ipotesti@gmail.ro, www.eminescuipotesti.ro 

 

 

 

Nr. ……………………....… 

 

APROBAT, 

Manager, 

Conf. univ. Dr. Ala Sainenco 

 

 

CAIET DE SARCINI 

“Upgradare sistem de supraveghere video” 

Cod CPV: 32323500-8 Sistem video de supraveghere 

 

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către 

fiecare ofertant Propunerea tehnică. 

Caietul de sarcini este elaborat în concordanţă cu necesităţile obiective ale autorităţii 

contractante. 

1. INFORMAŢII GENERALE: 

Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, situat în satul Ipoteşti, 

comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani face parte din domeniul public şi privat al statului, 

este în administrarea Consiliului Judeţean Botoşani şi în el îşi desfăşoară activitatea personal 

angajat. 

Obiectivul pentru care se va asigura extinderea monitorizării video, respectiv Memorialul 

Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu – clădirea Bibliotecii Naţionale de Poezie 

se află în satul Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani 

Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu se învecinează cu: 

 Nord: DC 62 Botoşani – Ipoteşti; 

 Est: proprietăţi private; 

 Sud: DC 61 Ipoteşti – Cătămărăşti Vale; 

 Vest: DC. 

Accesul în cadrul incintei se poate face prin 9 porţi, din care 5 au posibilitatea accesului 

auto. 
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Ca obiect de activitate, Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu 

asigură: 

 Activitate muzeală; 

 Bibliotecă publică; 

 Cercetare; 

 Activităţi culturale ce se pot desfăşura şi în aer liber; 

 Servicii turistice. 

Activitatea personalului se desfăşoară astfel: 

 Luni – Vineri, orele 8.00 – 16.00; 

 Sectorul muzeal, vara, orele 9.00 – 17.00; 

 Persoanele cu atribuţiuni în cadrul compartimentului turistic pot şă-şi 

desfăşoare activitatea şi în afara orelor precizate mai sus. 

2. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: 

Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, cu sediul în Ipoteşti, 

comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, cod fiscal CUI RO 3503619, reprezentată legal prin 

Conf. univ. dr. Ala Sainenco – Manager, Daniel Tupiluş – Director adjunct, Monica Juravle – 

Contabil şef, în calitate de achizitor. 

3. OBIECTUL CONTRACTULUI: 

Achiziţionarea de către Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu a 

lucrărilor de upgradare sistem video de supraveghere existent, cod CPV 32323500-8. Autoritatea 

contractantă îşi propune extinderea sistemului de supraveghere video existent, (6 camere de 

supraveghere), în conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi 

valorilor. 

Monitorizarea video propusă (4 camere) se referă la clădirea Bibliotecii, se va realiza cu 

camere de supraveghere video care vor efectua monitorizarea pentru exteriorul clădirii (curte) şi 

pentru uşile de acces, atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte. Sistemul de monitorizare video 

trebuie să asigure supravegherea exterioară a întregului perimetru. Totodată, o cameră video va fi 

amplasată în Sala de lectură (acces depozit de carte). 

Ofertanţii vor întocmi un plan de amplasare al camerelor video şi vor marca pe acesta zonele 

pe care acestea (camerele video) le acoperă. Nu se acceptă şi vor fi respinse ca şi 

necorespunzătoare ofertele care nu conţin planul de amplasare al camerelor video, precum şi 

acelea care nu realizează acoperirea întregii suprafeţe ce trebuie monitorizată. 

După montarea camerelor de supraveghere se va face verificarea, de către Autoritatea 

Contractantă, dacă acestea acoperă minim suprafaţa declarată în planul de amplasare ataşat 

ofertei. 
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Montarea camerelor video se poate face pe clădirile Autorităţii contractante, precum şi pe 

stâlpii de iluminat exteriori sau alţi suporţi, aflaţi în proprietatea Autorităţii Contractante. 

Suporturile pentru stocarea înregistrărilor vor fi asigurate de către prestator. 

Ofertantul va pune la dispoziţia Autorităţii Contractante posibilitatea de a avea acces în timp 

real (prin reţeaua internet) la vizualizarea diverselor puncte ale obiectivului. 

 

4. CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE: 

Sistemul de supraveghere video cu înregistrare va avea ca scop înmagazinarea informaţiilor 

provenite de la camerele video dispuse în perimetrul instituţiei. 

Pentru asigurarea eficienţei sistemului de supraveghere propus s-a avut în vedere ca protecţia 

căilor de acces şi a spaţiului aferent clădirilor să fie bine asigurată cu camerele video de exterior 

plasate astfel încât să asigure o supraveghere cât mai eficientă a zonelor de interes. 

Sistemul de supraveghere video va asigura arhivarea şi păstrarea imaginilor pe o perioadă de 

minimum 30 de zile, conform prevederilor H.G. 301/2012. 

Sistemul va fi astfel conceput încât să fie asigurată o autonomie de funcţionare de minimum 

15 minute în cazul întreruperii tensiunii de la reţea. 

Sistemul de supraveghere video va îndeplini următoarele funcţii: 

 Supravegherea perimetrului obiectivului; 

 Detecţia încercărilor de intruziune la nivelul perimetrului obiectivului; 

 Supravegherea zonelor interioare perimetrului (curtea); 

 Supravegherea zonelor de acces; 

 Urmărirea intruşilor în interiorul perimetrului; 

 Evaluarea alarmelor date de sistemul de efracţie sau a evenimentelor critice; 

 Înregistrarea de imagini video pentru analiza post eveniment; 

 Redarea, la cerere, a imaginilor înregistrate pe baza funcţiilor de înregistrare 

indexate. 

Sistemul de supraveghere video se compune din: 

- DVD 4 canale, posibilitate vizualizare browser internet = 1 buc. 

- Hard disc = 1 buc. 

- Camere video cu IR, support inclus = 4 buc. 

- Sursă alimentare = 1 buc. 

- Sursă UPS = 1 buc. 

- Monitor = 1 buc. 

- Conectică (cabluri, canal cablu PVC, dibluri, şufă traversare, fasete, 

doze ramificaţie, material mărunt) = 1 set. 



 4 

5. PREŢUL ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ: 

Preţul se va exprima în lei, fără TVA; 

Preţurile stabilite de ofertanţi sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior şi vor fi valabile pe toată 

perioada de derulare a contractului; 

În preţ se vor include cheltuielile de transport, cazare, montaj, punere în funcţiune a 

sistemelor. 

Oferta financiară va fi prezentată  sub forma unui deviz. Formularul de ofertă va fi completat 

cu valoarea totală fără TVA în lei, cu evidenţierea separată a TVA. O lună reprezintă 30 de zile. 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile 

Plata se va face cu ordin de plată sau alte mijloace de plată în 30 de zile de la emiterea 

facturii la beneficiar. 

6. CERINŢE OBLIGATORII DE ÎNDEPLINIT: 

Ofertantul va prezenta autorizaţia sau licenţa privind furnizarea şi montarea sistemelor de 

supraveghere video, reglementată de Legea 333/2003 şi H.G. 301/2012 avizată de MAI. 

Furnizorul se obligă să furnizeze şi să finalizeze montarea sistemelor în maxim 30 de zile de 

la semnarea contractului. 

Furnizorul va elabora şi aviza proiectele tehnice în conformitate cu prevederile Legii 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

Produsele vor îndeplini cerinţele Legii 608/2001 completată şi modificată prin O.G. 62/2004, 

referitoare la conformitatea produselor. Produsele ofertate vor fi de ultimă generaţie, marcate 

corespunzător şi vor fi însoţite de certificate/declaraţie de conformitate. 

Furnizorul trebuie să aibă implementat şi certificate un sistem de asigurare a calităţii, 

conform ISO 9001/2008 sau să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere că respectă acest 

sistem. 

Furnizorul va efectua un instructaj la locul de folosinţă a utilizatorilor şi administratorilor 

desemnaţi de Autoritatea Contractantă, cu privire la modul de exploatare şi depanare a 

eventualelor disfuncţionalităţi ale sistemului de supraveghere video. 

Furnizorul va avea obligaţia transportului, instalării şi punerii în funcţiune a echipamentelor 

în locaţiile stabilite fără a solicita plăţi suplimentare. 

7. CERINŢE PENTRU ELABORAREA OFERTEI TEHNICE: 

Oferta tehnică trebuie să respecte în totalitate cerinţele expuse în Caietul de sarcini. 

 Produsele trebuie să îndeplinească cerinţele din specificaţiile tehnice din Caietul de 

sarcini; 

 Nu sunt acceptate produse care nu îndeplinesc caracteristicile tehnice prevăzute în 

specificaţiile tehnice; 
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 Se va avea în vedere instalarea de camere video de înaltă rezoluţie ce vor avea 

capacitatea de captură a imaginii pentru o suprafaţă relative mare; 

 Camerele de exterior vor fi poziţionate astfel încât, pe cât posibil, acestea să se 

supravegheze între ele, pentru preîntâmpinarea actelor de vandalism, iar rezoluţia 

acestora, inclusive prin folosirea IR, să permită identificarea şi vizualizarea persoanelor 

în condiţii optime; 

 Camerele de supraveghere vor fi poziţionate astfel încât să acopere întreg perimetru al 

amplasamentelor; 

 Contractantul va amenaja spaţiile destinate sistemelor de supraveghere. Vor fi luate 

măsuri adecvate împotriva desprinderii cablurilor din conexiuni, iar ramificaţiile acestora 

vor fi închise în doze ermetice şi asigurare împotriva acţiunii persoanelor neautorizate, 

montate pe stâlpi, clădiri sau în interior; 

 Înregistratoarele video digitale se vor monta în rack-uri de comunicaţii încuiate, astfel 

încât accesul persoanelor neautorizate la acestea să fie imposibil de realizat; 

 Tastatura pentru managementul camerelor speed some va fi poziţionată astfel încât 

utilizatorul să aibă acces neîngrădit asupra ei cât şi pentru a o utilize în condiţii optime; 

 Pentru independenta funcţionare a sistemului de supraveghere, cât şi pentru protecţia 

acestuia în cazul fluctuaţiilor şi a căderilor de tensiune din reţeaua de alimentare, se vor 

monta surse neîntreruptibile de energie, asigurându-se funcţionarea sistemului; 

 În perioada de garanţie, în cazul apariţiei unor defecţiuni de tip hardware, intervenţia în 

vederea remedierii să fie efectuată de reprezentanţii furnizorului, într-un interval de cel 

mult 48 de ore de la data semnalării defecţiunii; 

 Echipamentele vor prezenta fezabilitate ridicată, vor face parte din cea mai recentă 

generaţie din punct de vedere hard şi soft; 

 Fiecare echipament va fi considerat un complet, incluzând toate accesoriile necesare 

instalării optime şi, după caz, interconectării cu alte echipamente şi/sau medii de 

comunicaţii; 

 Pentru echipament se va asigura şi software-ul afferent instalării/configurării, dacă se 

impune acest lucru; 

 Pentru echipament se vor asigura toate accesoriile mecanice, electrice, de conectică 

specifice, necesare funcţionării acestuia; 

 Calitatea produselor va fi atestată prin certificate de calitate şi Garanţie; 

 Toţi parametrii de sistem vor putea fi modificaţi de la un terminal de mentenanţă şi de la 

distanţă, prin intermediul reţelei de comunicaţie existente; 
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 Reprezentanţii desemnaţi ai Achizitorului vor avea acces la toate nivelele de programere 

prin parolă, cu ajutorul documentaţiei echipamentului şi vor avea posibilitatea să pună în 

funcţiune sistemul, fără sprijinul Furnizorului; 

 Sistemul va permite înregistrarea digitală a datelor şi supravegherea spaţiilor în condiţii 

de luminozitate normală sau redusă (IR); 

 Sistemul va fi asigurat cu surse neîntreruptibile de putere; 

 Garanţia on-site a sistemului (inclusiv a echipamentelor instalate individual) = 24 luni. 

 

DISPOZIŢII FINALE 

Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului “preţul cel mai scăzut” şi cu 

îndeplinirea tuturor cerinţelor de calificare şi selecţie şi din Caietul de sarcini. 

Preţul în lei din ofertă este ferm şi nu poate fi modificat pe toată durata contractului. 

Preţul poate fi ajustat doar în baza unor acte normative cu aplicare imediată asupra 

drepturilor salariale. 

În cazul în care autoritatea contractantă va opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi 

servicii similare, de la operatorul economic a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare, se 

poate prelungi perioada şi durata contractului, prin act adiţional. 

Documentaţia trebuie să fie numerotată, ştampilată şi însoţită de un opis anexat la 

documentaţie. 

Recepţia se va face de către o Comisie de recepţie numită de conducerea Autorităţii 

Contractante şi de către utilizatorii direcţi. 

Se vor întocmi Proces verbal de recepţie şi Proces verbal de Instruire Utilizator. 

Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, ca entitate 

achizitoare, îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau toate ofertele în situaţia în 

care: 

1. Condiţiile economice prezentate de ofertanţi sunt inacceptabile; 

2. Nu respectă prevederile legale în vigoare; 

3. Nu respectă prevederile prezentului Caiet de sarcini; 

4. Valorile prezentate de ofertanţi în oferte depăşesc valorile estimate în buget; 

5. Valorile prezentate de ofertant în oferte sunt subevaluate din dorinţa de a 

câştiga cu orice preţ contractul. 

 

Întocmit, 

Ing. Iuliu Ibănescu 


