CAIET DE SARCINI

PENTRU SELECŢIA DE OFERTE
PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICĂ DIRECTĂ
de service şi mentenanță a capacităților de medie tensiune pentru noul post de
transformare de 600 kVA, de la sediul Universităţii Naţionale de Muzică din
Bucureşti, din str. Știrbei Vodă, nr. 35, sector 1, București

Organizată de Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
cu sediul în str. Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1, Bucureşti

Data întocmirii: 20.02.2018
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Cap.I. Informaţii generale privind autoritatea contractantă.
1.1. Organizatorul achiziţiei publice directe privind prestarea unor servicii de manevre
(în instalații de 20 kV), de întreținere, de revizie tehnică, precum și eventuale reparaţii
ale echipamentului ce aparține Achizitorului, aflate în administrarea sa –situată în aval
de punctul de delimitare patrimonială cu operatorul de distribuție a energiei electrice–
până la sfârșitul anului 2018 și cu posibilitatea prelungirii până la aprobarea bugetului
pe anul 2019, este Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, cu sediul în strada
Ştirbei Vodă, nr. 33, sector 1, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, respectiv ale H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru
din Legea nr. 98/22016 privind achizițiile publice .
1.2. Obiectul contractului îl reprezintă mentenanța generală, pentru noul post de
transformare de 600 kVA, se va executa în conformitate cu termenele și normativele
legale în vigoare.
Operaţiile ce se vor efectua în cadrul verificărilor constau în:
1. Compartiment abonat 10/0,4 kV.
- verificare ușă de acces în post, planșeu -pereți, pardoseală- și canale cabluri,
priză de pământ exterior/interior, ambiental, cele 2 (două) celule de 10 kV -la exteriorredresor –UPS/ alimentare circuite secundare– intrerupător general de 0,4 kV, circuite
servicii interne, instalații de iluminat și prize 220 V.
2. Compartiment transformator 630 kVA, 10/20/0,4 kV:
- verificat ușă acces în post (compartiment Enel), ventilație post transformare,
tablou general distribuție TGD 0,4 kV - subsol clădire, protecție împotriva incendiilor,
generator alimentare de rezervă 150kVA/0,4kV.
- emitere rapoarte de încercare pentru măsurătorile realizate;
- instruirea și informarea personalului beneficiarului pentru buna funcționare a
echipamentelor;
- emitere documente (fișe de revizie/de intervenție) ce atestă buna funcționare
a echipamentului/capacității de medie tensiune și avizarea raportului întocmit, dacă se
impune acest aviz.
Se vor întocmi rapoarte de lucru pentru toate operațiunile realizate prin care să se
ateste o bună funcționare a echipamentului / capacității de medie tensiune (cu avizarea
raportului întocmit, dacă se impune acest aviz).
Eventualele remedieri se vor executa în baza unor devize detaliate, care vor fi în
prealabil aprobate de beneficiar.
1.3. Sursa de finanţare: fonduri alocate de la bugetul de stat.
1.4. Moneda: oferta va fi prezentată în RON.
Cap. II. Calificarea ofertanţilor.
2.1. Documente privind eligibilitatea ofertantului:
a) Certificat de înmatriculare (copie);
b) Copie după autorizatia emisă de A.N.R.E., în termen de valabilitate
2.2. Se vor prezenta atestate eliberate de Autoritatea Naţională de Reglementare
din Domeniul Energiei, atât pentru efectuarea de « încercări ale echipamentelor şi ale
instalaţiilor electrice (de tipul A2) », cât și pentru « proiectare şi executare de instalaţii
electrice exterioare/ interioare, pentru incinte / construcţii civile şi industriale și/sau de
branşamente aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV (de tip B) ».
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Cap. III. Instrucţiuni de elaborare a propunerii tehnice şi de prezentare a
ofertei:
3.1. Instrucţiuni de elaborare a ofertei:
• Oferta financiară va conţine un deviz-ofertă detaliat. Dacă, în urma verificărilor,
se constată necesitatea efectuării de reparaţii, remedieri, acestea se vor executa în baza
unor devize detaliate, aprobate în prealabil de beneficiar.
• Pentru elaborarea propunerii tehnice se vor utiliza datele din caietul de sarcini şi
cele rezultate din constatările pe care ofertanţii sunt rugaţi să le obţină în urma vizitării
sediului beneficiarului.
• Fiecare ofertant va specifica termenul de prestare a serviciilor (durata).
3.2. Elaborarea ofertei: oferta are un caracter ferm şi obligatoriu și ofertantul are
obligaţia de a-şi menţine oferta pe toată perioada de valabilitate, respectiv 60 de zile de
la depunere. În cadrul ofertei va trebui precizat faptul că la elaborarea acesteia s-a ţinut
cont de respectarea prescripțiilor și normativelor tehnice specifice instalațiilor electrice
de medie tensiune, a normativelor de prevenire și de stingere a incendiilor, de protecția
muncii și de alte normative sau reglementari în vigoare, fiind obligatorie deținerea de
autorizații A.N.R.D.E.
Cap.IV. Instrucţiuni privind modul de prezentare a ofertei.
Ofertele vor fi transmise la Biroul Achiziţii Publice al U.N.M.B., fie pe e-maile.toma@unmb.ro, fie la număr de fax: 021 3142636, iar ofertantul câştigător va avea
obligaţia de a încărca oferta în S.E.A.P., achiziţia urmând a se finaliza prin catalogul
electronic.
Cap.V. Informaţii privind modalitatea utilizată la atribuirea contractului
privind prestarea de servicii.
Atribuirea contractului de achiziţie publică de prestare a serviciilor de service și
mentenanță a capacităților de medie tensiune, pentru noul post de transformare de 600
KVA, de la sediul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, aflat în str. Știrbei
Vodă, nr. 35, sector 1, București, pentru anul 2018 cu posibilitatea prelungirii în 2019,
până la aprobarea bugetului, se va face prin achiziţie directă.
Oferta câştigătoare va fi oferta cu „preţul cel mai scăzut”.
Cap. VIII. Atribuirea contractului de achiziţie publică.
Se va încheia contractul de prestarea serviciilor de mentenanță a capacităților de
medie tensiune, pentru noul post de transformare de 600 kVA de la sediul Universităţii
Naţionale de Muzică din Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr. 33 şi de la căminul studenţesc
din str. G-ral M. Berthelot, nr. 8, sector 1, Bucureşti, cu ofertantul a cărui ofertă a fost
stabilită câştigătoare în perioada de valabilitate a ei.
ŞEF SERVICIU TEHNIC,

DIRECTOR,
ing. George Tănăsescu

admin. finan. Eugenia Toma
ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV,
ref. Gabriel R. Selișteanu
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