CAIET DE SARCINI
Servicii de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public din
municipiul Marghita
I.GENERALITATI
Cod CPV : 50232100-1- Servicii de întreţinere a iluminatului public
Obiectul prezentei solicitari de oferte îl constituie incheierea unui contract de prestari
servicii pentru intretinerea si repararea sistemului de iluminat public din municipiul Marghita.
Autoritatea contractanta – Municipiul Marghita - Biroul Public Administrarea
Domeniului Public si Privat are ca scop buna coordonare si executare a activitatilor edilitargospodaresti specifice in vederea bunei administrari a domeniului public si privat.
Prezentul caiet de sarcini conţine conditii obligatorii si reglementări specifice în vederea
prestării în condiţii corespunzătoare a serviciului de întreţinere a sistemului de iluminat public
în municipiul Marghita pentru o perioada de un an.
Intretinerile si reparatiile sistemului de iluminat public se va executa astfel încât să se
realizeze:
- asigurarea unui iluminat public de calitate, corespunzător cerinţelor actuale;
- adaptarea sistemului de iluminat public la cerinţele utilizatorului privind realizarea
unui iluminat eficient şi economic;
- verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de joasă
tensiune şi a corpurilor de iluminat;
- întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;
- menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat
public;
- asigurarea pe toată perioada contractului a utilajelor, aparatelor de masură,
sculelor, dispozitivelor şi personalului calificat, care să asigure îndeplinirea
condiţiilor contractuale;
II.ACTIVITATI SPECIFICE:
Activităţile prestate pentru întreţinerea sistemului de iluminat public sunt cuprinse in
Anexa nr.1 si cuprinde urmatoarele operatiuni principale
- Inlocuire lampa electrica de pe stalp
- Inlocuire bobina
- Inlocuire igniter
- Identificare zona defect linie electrica aerian si subterana
- Reparare defect linie electrica aeriana si subterana
- Inlocuire siguranta
- Inlocuire coloana in stalp
- Inlocuire contactor
- Verificari tensiuni borne corp de iluminat stalpi
- Revizia instalatiei electrice de la baza stalpului care alimenteaza
corpurile de iluminat
Preturile/tarifele unitare ofertate aferente operatiunilor ce vor face obiectul prestatiilor
contractate nu trebuie să includă şi pretul materialelor necesare activităţii de întreţinere şi
reparare a sistemului de iluminat public.
Prestatorul va asigura, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, contra cost,
materiale necesare activităţii de întreţinere şi reparare a sistemului de iluminat public. pentru
care prestatorul va depune langa fiecare situatie de lucrari lunare facturile de aprovizionare
emise de furnizorii pentru respectivele piese/materiale.

III. CONDIŢII DE PRESTARE A ACTIVITĂŢII
Interventiile la reteaua de iluminat public trebuie realizate cu respectarea legislatiei in
domeniu, in vigoare.
Serviciile de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public din municipiul
Marghita se vor presta pe baza solicitarilor achizitorului precum si pe baza reclamatiilor
primite din partea cetatenilor.
Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute cu profesionalism si
promptitudine respectand standardele si reglementarile specifice lucrarilor sub tensiune.
Prestatorul e direct raspunzator atat de siguranta prestarii serviciilor precum si de
siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea
personalului utilizat pe durata derularii contractului.
Prestatorul are obligatia de a asigura resursele materiale, umane, instalatiile si
echipamentele necesare desfasurarii activitatii de intretinere si reparatii a sistemului de
iluminat public.
Remedierea reclamatiilor privind inlocuirea consumabilelor din sistemul de iluminat
public: lampa (bec), bobine, ignitere, dulii etc.se vor face in 24 de ore de la data la care au
fost comunicate de catre achizitor.
Pentru solicitarile privind interventia urgenta la repunerea in functiune sau remedierea
unor defecte a echipamentelor electrice de iluminat public, prestatorul va raspunde la
solicitarea achizitorului in termenul de maxim 1 ora de la primirea solicitarii.
Serviciile pentru interventii in sistemul de iluminat vor fi prestate intr-un procent cat
mai mare pe timpul noptii pentru a se elimina consumul inutil de energie electrica.
Serviciile de întreţinere si reparatii a sistemului de iluminat public trebuie sa fie de cea
mai buna calitate, acestea se vor realiza în baza unui program lunar defalcat pe zile, stabilit
în prealabil de achizitor.
Programul se poate modifica în funcţie de urgenţă, complexitatea şi volumul
serviciilor sau ţinând cont şi de situaţia meteorologica nefavorabilă: ploaie, ninsoare
abundentă, vânt puternic, temperaturi foarte scăzute.
Prestatorul are următoarele obligaţii:
Sa obtina acceptul din partea S.C.ELECTRICA S.A. pentru intrarea in posturile de
transformare prevazute cu puncte de aprindere pe iluminatul public;
- in vederea rezolvarii remedierilor in cel mai scurt timp, asigurarea serviciilor trebuie
sa fie realizata in regim de continuitate, adica permanent - zi, noapte, sarbatori
legale;
- in cazul in care sunt inlocuite componente, corpuri, etc, sa anunte Directia tehnica din
cadrul Primariei mun.Marghita pentru ca un reprezentant al acestuia sa asiste la
executarea lucrarilor si sa predea achizitorului componentele (becurile, corpurile
inlocuite s.a.), inaitea depunerii situatiei de lucrari
- să asigure utilajele specifice necesare efectuării lucrărilor, în cazuri bine justificate
numărul utilajelor se va suplimenta de comun acord.
Prestatorul trebuie sa includa in oferta sa toate operatiunile ce trebuie realizate
pentru a presta servicii de cea mai buna calitate, care sa respecte conditiile impuse in caietul
de sarcini precum si masurile tehnice de protectie a muncii, in vigoare, pentru evitarea
oricarui accident (pentru persoane) cat si a avariilor in retelele de joasa tensiune.
-

IV. TERMEN DE PRESTARE
Contractul de servicii va fi incheiat pe durata unui an. Lunar se vor încheia procese
verbale de receptie care cuprind punctele remediate şi recepţionate care vor sta la baza
întocmirii situaţiilor de prestari servicii.
V.PROPUNEREA FINANCIARA
Elaborarea propunerii financiare se va face in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini .
Se va complata anexa nr. 1 - Anexa lista activitati necesare cu pret unitar/servicii lei fara
TVA.
Vor fi comparate preturile totale ale operatiunilor din Anexa 1.

Nu se accepta oferte alternative.
VI.OBLIGATIVITATEA ASIGURAREA SERVICIILOR IN REGIM DE CONTINUITATE
Prestatorul are obligatia de a presta serviciul in asa fel incat, prin actiunile sale sa nu
produca avarii sau alte deranjamente care ar putea conduce la intreruperea functionarii
utilitatilor din zona respectiva.
Orice avarie care conduce la intreruperea functionarii normale a utilitatilor din zona se
va remedia pe cheltuiala prestatorului.
VII. DISPOZITII FINALE
Responsabilitatile partilor se stabilesc prin contract de prestari servicii.
Recepţia serviciilor prestate se va face în prezenţa unui reprezentant al achizitorului la
solicitarea prestatorului. Serviciile contractate se presteaza şi se recepţionează în baza
condiţiilor impuse de prezentul caiet de sarcini.
Documentele ce stau la baza întocmirii facturii lunare de întreţinere a iluminatului public,
se vor prezenta pentru a fi analizate şi confirmate de către autoritatea contractanta cu 5 zile
lucrătoare înainte de emiterea facturii.
Controlul respectarii de catre prestator a caietului de sarcini si a obligatiilor asumate prin
contractul de servicii se efectueaza de catre reprezentantii Biroului Public Administrarea
Domeniului Public si Privat.
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