
„Lucrări de modernizare a cabinelor de pază prin racordarea acestora la rețeaua 
de energie electrică E.N.E.L. (branșamente)” 

 

 Cod CPV  - 45311000-0 – Lucrări de cablare şi conexiuni electrice 
     

Obiectul consultării îl constitue Lucrări de modernizare a cabinelor de pază prin 
racordarea acestora la rețeaua de energie electrică E.N.E.L. (branșamente) 

 

Aspecte supuse consultării: 
  Lucrările de racordare şi utilizare a energiei electrice a cabinelor vor fi 

executate, conform Avizelor Tehnice de Racordare, de o unitate specializată şi 
atestată de A.N.R.E. cu depunere dosar la Centrul de Exploatare M.T. – J.T. “ 
Electrica Dobrogea “ S.A.. 

     Alimentarea cu energie electrică se va face prin racord monofazat, cu montare 
BMPm cu o protecţie la supratensiuni şi întreruperea nulului, In = 16 A;  I 5 CM4-

10/40 A la abonat. 
  Tensiunea de alimentare 230 volţi. 
      Puterea totală instalată (la o cabină) este de 2,5 kw. 

   Lucrările de racordare a cabinelor la reţeaua electrică, montarea BMPm şi a 
contoarelor monofazate se va face la un nivel calitativ şi tehnic corespunzător cu 

respectarea Normelor de consum şi de deviz emise de MLPAT pentru instalaţii 
electrice, transporturi de şantier, lucrări de terasamente şi reparaţii la construcţii şi 

nu vor dura mai mult de 90 de zile lucrătoare. 
  
- circuitele electrice trebuie să respecte prevederile cu privire la sistemul de 

marcare al conductelor, pentru a permite identificarea vizuală a acestora; 
- asigurarea rezistenţei de izolaţie admisibilă; 

- verificarea instalaţiei de protecţie pe măsura executării ei, prin legare la pământ 
sau nul, după montarea receptoarelor şi conform prescripţiilor tehnice; 
- asigurarea valorilor tensiunilor de atingere şi de pas, sub limitele admise şi 

timpii de deconectare permişi, conform prescripţiilor tehnice în vigoare; 
- materialele şi elementele componente utilizate să fie certificate calitativ şi 

cantitativ. 
-  

Urmărirea execuţiei lucrărilor din partea beneficiarului se va realiza, astfel: 

          * urmărirea prin inspectorul care este numit în acest sens; 
          * urmărirea interfazică, realizată prin: 

  ● controlul planificat, situaţie în care executantul este obligat să solicite 
prezenţa reprezentantului beneficiarului pentru verificarea modului de executare a 
lucrărilor pe etape, în conformitate cu graficul de execuţie al lucrărilor; 

● controlul inopinat, ori de câte ori beneficiarul, prin reprezentantul său, 
consideră că este necesar. 

●  la controlul interfazic şi în faza de finalizare a lucrărilor se vor executa 
verificări cantitative şi calitative conform normelor de deviz şi al clauzelor 
prevăzute. 

● beneficiarul are dreptul să supravegheze modul de organizare şi desfăşurare 
a lucrărilor asigurându-i-se acestuia accesul la locul de muncă, în ateliere şi oriunde 

se desfăşoară activităţi în domeniu. 
  

   Operatorii economici pot vizita amplasamentul cabinelor de pază, menționate 

în lista anexată, împreună cu un inspector al Primăriei, în vederea întocmiri 
ofertelor de preț. 

   Se solicită executanților prețul componentelor cât și prețul manoperei, 
utilajelor și transportul celor necesare executării Lucrărilor de modernizare a 
cabinelor de pază prin racordarea acestora la rețeaua de energie electrică E.N.E.L. 

(branșamente), conform Avizelor Tehnice de Racordare, anexate prezentei.  



 Data afișări anunțului: 11.05.2017; 
 Termen limita primire oferte: 26.05.2017; 
 Conditii participare:: Orice persoană interesată are posibilitatea de a 

transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea 
celor precizate în anunț. 

  Informatii suplimentare: Adresa de e-mail. cornel.nedelcu@primăria-
constanța.ro la sediul din Constanța, str. M. Kogălniceanu, sau la fax. 0241/488176. 
  

 
 


