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CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din Contractul de execuţie de lucrări şi constituie
ansamblui cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant. devizul lucrării.
Scopul aplicării prezentei proceduri este atribuirea Contractului pentru achiziţia publică de
,,EXTINDERE REŢEA ELECTR!CĂ AERIENĂ DE JOASĂ TENSIUNE ÎN SATELE BĂICLNI ŞI
CURTEŞTI

Obiectivul de investiţii este finanţat din bugetul local.

INFORMAŢII GENERALE
1.1. Obiectul contractului de: ,,EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ AERIENĂ DE JOASĂ
TENSIUNE IN SATELE BĂICENI ŞI CURTEŞTI
Manopera: montarea stalpilor si extinderea retelei necesară pentru instalarea
echipamentuiui de iluminare stradală, montarea corpurilor de iluminat LED, cablarea si conexiunile
necesare, efectuarea de probe si verificari;
1.2. Autoritatea contractantă : COMUNA CURTEŞTI, JUDETUL BOTOŞANI, cu
sediui în Iocalitatea Curteşti, comuna Curteşti, judeţul Botoşani
1.3. Surse de finanţare: bugetul Iocal
1.3. Amplasament: localitatea Curteşti, comuna Curteti, judeţul Botoşani.
1.4 Perioada de realizare a obiectivului de investiţii: 3 luni de la data ordinulLli de
incepere a lucrarilor.

2.

INFORMAŢII GENERALE REFERITOARE LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII
PENTRU CARE SE SOLICITĂ OFERTA PENTRU EXECUŢIE DE LUCRĂRI
Comuna Curteşti, doreşte achiziţionarea execuţiei de Iucrări având ca obiect: ,,EXTINDERE RETLA
ELECTRICA AERIENA DE JOASA TENSIUNE IN SATELE BĂICENI ŞI CURTEŞTI

Se vor realiza lucrări de extindere a retelei eiectrice si de iluminat si instaiare de becuri LED din
local ităţile Curteşti şi Băiceni.
ln baza Ordonantei 42/2003 administraţia publică locală are obligaţia să asigure. să reabiliteze, să
întreţină şi să menţină sistemul de iluminat public, astfel incât acesta să corespundă normelor impuse prin SR
EN 13433 si SR-EN 13201 - Standard pentru lluminat Public. Având în vedere construirea de noi gospodării
în zonele de capete de localităţi, la nivelul autorităţii locale s-a decis analiza priorităţii asigurării iluiiiinatului
în această zonă.
Pentru rezolvarea problemei de iluminat noctum în zona analizată se propune construirea unei reţele
electrice aeriene cu o lungime totală de 1.160 m. Reţeaua se va realiza cu conductoare torsadate izolate care
se vor monta pe stâlpi din beton, pe traseul indicat în planul de situaţie anexat.
Racordarea noii reţele se va face la punctul de aprindere conform Aviz tehnic de racordai•e l 003209 l 2-t.
Ţinând cont de configuraţia instalaţiilor existente în zonă se va avea în vedere asigurarea gabaritelor
noii reţele cu cele existente.
lnstalaţiile proiectate vor fi impartite iri doua tipuri de iiistalatii, si anume instalatie electrica de
racordare (conform aviz tehnic de racordare 10032091 24 din 14.04.2()20 emis de catre operatorul cle ietca
SC DELGAZ GRID SA) si instalatie electrica de utilizare reprezentand reteaua elcctrica aeriaiia dc
iluminat public ( instalatia electrica din aval de punctul de rnasurare a energiei electrice). Lucrările propue
se vor putea realiza numai după obţinerea avizelor de Ia operatorul de reţea din zonă - DELGAZ GRID.
Instalaţiile se amplasează pe dorneniul public la marginea drumului judetean si de exploatare.
Se prezintă în continuare caracteristicile recomandate a fi îndeplinite de noile echiparnente şi niateriale
ce se vor folosi la execuţia lucrării, pentru:

INSTALATIA ELECTRICA DE UTILIZARE
Conductoare torsadate ( secţiuni, izolaţie):
Conductoarele utilizate la construcţia reţelelor proiectate dejoasă tensiune vor fl conductoare torsadate tip
T2XR OL-AL 50+ AL 25 mm2
Legăturile de prindere a conductoarelor torsadate vor fi de tip: susţinere în aliniarnent, susţinere în
colţ, întindere în aliniament, întindere în colţ, terminale. Pentru realizarea legăturilor dc întindere se vor
utiliza clerne CLAMI 35-50 mm2 care asigură o prindere corectă, simplă în acest mod respectând raza dc
curbură impusă de fabricantul conductorului.
Principalele capacităţi necesare execuţiei lucrării, sunt:
- construire LEA 0,4kV, T2XR 50+25 mrn2 = 1,160 km
Lucrarile vor fi efectuate doar cu personal autorizat ANRE, conform reglementarilor in vigoare in
ceea ce priveste iluminatul public.
Pentru realizarea lucrarilor se va utiliza o platforma ridicatoare cu brat cu o inaltinie de iiiinini l ()
m.
Caracteristicile minime solicitate pentru corpurile de iluminat:
• Lampile de iluminat utilizeaza tehnologia LED
• Putere maxima consumata: maxim 50w
• Cantitate de lumina: minim. 2500 lumeni
• Durata minima ore de functiuonare: 30000 ore
• Indice de redare a1 culorilor: 70
• Temperatura cie culoare: 6400...6500 K
• Carcasa metalica, rezistenta la intemperii si care protejeaza si etanseaza corpul de iluminat
• Aceste led-uri se vor monta pe stalpi din beton.
Stalpi din beton (caracteristici tehnice):
Stalpii retelei vor fi din beton de tip SE 10 in fundatie tumata ( 9 buc) si stalpi de tip SE 4 in fundatie
burata ( 23 buc).
Principalele capacităţi necesare execuţiei lucrării, sunt:
- construire LEA 0,4kV, T2XR 50+25 mm2 = 1,160 km
- Stalpi SE 10 - 9 buc
- Stalpi SE 4 - 23 buc
- Priza de pamant sub 4 ohrni - 3 buc
- Priza de pamant sub l 0 ohmi - 3 buc
- Lampi iluminat stradal - 32 buc
La livrare, produsele vor fi insotite de certificat de garantie, certificat de calitate si coiiformitate,
factura fiscala si aviz de insotire a marfii.

Produsele vor fi ambaiate corespunzator, astfel incat sa fie cornplet protejate in tirnpul transporlultii
si aI manipularii. Echipamentele vor fi marcate cu denumirea producatorului, cod de produs, marcaj (E .i
vor fi insotite de cartea tehnica / instructiuni de utilizare in limba romana.
Lucrarea se va executa cu utilaje şi materiale care să corespundă cerinţelor obiectivului de investiţie.
cu garanţie post-execuţie, de comun acord cu cerinţele beneficiarului. reprezentat de Prirnarul comunei iar
în lipsa acestuia, de către viceprimarul comunei.
Perioada de garan(ie a produselor şi serviciilor privind inslalatia de utilizare la,,EXTIN DERE REŢEA
ELECTRICA AERIENA DE JOASA TENSIUNE IN SATELE BAICENI Şl CURTEŞTI, vaji de rninim
3(lrei) ani

INSTALA TIA ELECTRICA DE RA CORDARE
Principalele caracteristici ale instalatiei electrice de racordare sunt cele specificate in avizul tehnic de
racordare nr 1003209124 din 14.04.2020 si anume Racordarea se face pe MT din LEA 20 kV HUDIJM
HLIPICENI DERIVATIA PTA POMPE CURTESTI, din stalpul nr. 4 A tip 15006 proiectat in fundatie
burata montat intre stalpii nr. 4 si nr. 5. Stalpul l 5006 proiectat va fi prevazut cu legaturi duble si PP cu Rpp
sub 10 ohmi. Din stalpul 15006 proiectat se va realiza un racord electric aerian 20 kV in lungirne de 5-5
10 m, realizat cu conductor funie Ol-Al 50/8 mmp, izolatie dubla compozita, cu un stalp SC 15014 iil
fundatie turnata echipat cu un separator STEAPNO 24 kV cu doua dispozitive de actionare si priza dc
pamant cu Rpp sub 4 ohmi, PTA 20/0.4 kV cu transformator de 50 kVA si priza de pamant cu Rpp suh l
ohm conform strategie DELGAZ. Din CD I -4 a PTA proiectat se va realiza un bransament irifazat suhteran
cu cablu N2XBY 3X25+1 6 mmp 3+20+3 = 26ml si punct de aprindere trifazat cu intrerupator tetrapolar cu
pretectie la scurtcircuit si suprasarcina Ir=25A montat pe primul stalp al retelei de ilurninat public contorin
specificatiilor DELGAZ. Borna de nul a punctului de aprindere se va lega la o priza de parnant cu Rpp sub 4
ohmi. Este necesar PTh avizat in CTE DELGAZ GRID SA. Certificatul de urbanisrn pentru instalatiile
proiectate pe tarifde racordare se va obtine in numele SC DELGAZ GRID SA si va fi insotit de planul aiiexa
la C.U. vizat spre neschimbare.
Produsele şi serviciile aferente executării lucrării vor fi cuprinse în preţul ofertei disiinct pentru cele
doua tipuri de instalatii astfel : pentru iustalatia electrica de racordare oferta de pret separata care sa
includa toate cheltuielile de proiectare si executie inclusiv obtinere autorizatie de construire, respectiv pentru
instalatia electrica de utilizare oferta de pret separata care sa includa toate cheltuielile de proiectare si
executie inclusiv obtinere autorizatie de construire.

Execuţia Iucrărilor se va efectua in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si czi legislaţia
in vigoare
3.VIZITAREA AMPLASAMENTULUI OBIECTULUI DE INVESTIŢII PENTRU
CARE SE SOLICITĂ EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
Ofertanţilor Ie este recomandat să viziteze amplasamentul obiectului de investiţii pentru care
se solicită executarea lucrărilor de construcţii în scopul evaluării, din punct de vedere al
cheltuielilor, riscurilor şi a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte fundarnentată tehnic i
conformă cu datele reale din teren şi, dacă este cazul, se vor semnala neconcordanţele diiiti•e
documentaţia tehnică pusă la dispoziţie şi teren.
Participanţii Ia vizitarea amplasamentelor vor prezenta delegaţii sau docurneiite de
reprezentare din partea ofertantului cu semnătura şi stampila acestuia. Ofertanţii vor suporta toate
costurile legate de vizitarea amplasamentelor.

4.ALTE ASPECTE CARE VOR FI PRECIZATE ÎN CADRUL OFERTE1 TEHNICE
4.1. Numărul de personal de execuţie a lucrărilor pe care ofertantul îI va considera ca
necesar, va fi astfel determinat încât să poată realiza, în coiidiţii optime şi în termenul stabilit priti
contract, obiectivul de investiţi i.
4.2. Sediu, puncte de lucru: Activităţile de executare a lucrărilor se vor desfaşura la
amplasamentul obiectivului de investiţii.
Cazarea, masa, transportul, chiriile şi alte asemenea cheltuieli privesc ofertantul şi se vor
include în preţul ofertei.
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4.3. Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a personalului
responsabil cu executarea lucrărilor de construcţii cu mijloace de transport (pentru deplasarea la
ampiasamentul obiectului de investiţii pe parcursul executării Iucrăriior), spaţii de lucru şi tehnic
de calcul pentru activitatea de birou, echipamente de protecţia muncii, mijloace de comunkare
(telefon, fax) cu respectarea conditiilor prevăzute in studiul de iml)act.
4.4. Pentru situaţii deosebite, pentru care autoritatea contractantă consideră ca
necesare de efectuat: măsuratori de execuţie, analize de laborator, expertize, suplimentar celor
efectuate de către antreprenori (conform caietelor de sarcini şi a programelor privind asigurarca
calităţii), acestea vor fi efectuate de către contractant (ofertant) fie prin forţe proprii (dacă dispune).
fie prin unităţi specializate, agreate de către autoritatea contractantă.
4.5. Ofertantul va include in oferta angajamentul ca pe parcursui executării lucrării va
respecta legislaţia muncii si de protecţie a muncii.
4.6. Contractul va intra în vigoare în ziva semnării contractului de către ultima parte. dar
execuţia lucrărilor de construcţii va începe în ziva următoare predării amplasamentului de cătrc
Beneficiar.
5.0 Necesitatea şi oportunitatea prolnovării investiţiei
Iluminatul public reprezinta unul dintre criteriiie de calitate ale civilizatiei moderne. El are rolul
de a asigura atât orientarea si circulatia în sigurantă a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, cat
si crearea unui ambient corespunzator in orele fara lumina naturala.
Iluminatul public trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de normele luminotehnice,
fiziologice, de siguranta a circulatiei, si de estetica arhitectoiiica, in urmatoarele conditii:
vt utilizarea rationala a energiei electrice;
i recuperarea costului investitiilor intr-o perioada considerata cat mai mica
v
reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a instalatiilor electrice de iluminat.
Realizarea unui iluminat corespunzator determina in special, reducerea riscului de accidente
rutiere, reducerea numarului de agresiuni contra persoanelor, imbunatatirea orientarii in trafic.
imbunatatirea climatului social pe durata noptii.
Siguranta trajicului
Atat pentru automobiiisti cit si pentru pietoni, Iurnina este sinonima cu o crestere a sigurantei.
Participanul la trafic distinge mai bine obstacolele si identifica mai usor semnalizarile.
Sensibilitatea Iui la perceperea contrastelor va creste, acuitatea sa vizuala creste; Iirnitele caiiipuliii
sau vizual si abilitatea sa de apreciere a distanteler vor deveni norrnale.
Sentimentul de securilate
Pentru pieton, lumina are virtuti de linistire si confera un sentiment de securitate. Daca este
dificil sa masori sentimentele, totusi anchetele au demonstrat de la ce punct un iluminat
performant intareste si constituie un factor important in aprecierea calitatii vietii unei comunitati.
Un iluminat de calitate face ca oarnenii sa se simta in siguranta si mai protejati, ii incurajeaza sa
iasa seara, inbunatateste viata sociala si culturala.
Confortul vizual
Ambientul luminos confortabil este influientat de distributia lurninanţelor atât in plan util carosabilul, cat si in campul vizual al observatorului.
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