
Consultarea pieței 

privind inițierea unei proceduri de achiziție de produse pentru „Iluminat festiv” în 
Municipiul Constanța  

 

Municipiul Constanța; Cod Fiscal 4785631 

Adresa : Primăria Municipiului Constanța, B-dul. Tomis, Nr.51, Constanța,  

cod poștal 900725, tel/fax 0241/488151 

 
Obiectul consultării 

 
   Obiectul consultarii îl constituie închirierea inclusiv montarea-demontarea unor 

instalaţii de iluminat festiv, pe perioada sărbătorilor de iarnă. 
Lucrările pentru realizarea iluminatului festiv constând în închiriere inclusiv 

montare-demontare, prezentate mai jos, se vor realiza conform cantitătilor de lucrări 

(anexa 1), astfel: 
- Se va monta cablu şi se va racorda la reţeaua de iluminat public existentă; 

- Se vor monta produsele constând în instalaţii de iluminat festiv; 
- Se vor racorda produsele la reţeaua de iluminat public existentă; 
- Se va poza cablu din oţel pentru montare produse constând în instalaţii de 

iluminat festiv la traversări; 
- Racordurile se vor realiza cu cleme de legătură. 

 
Lucrările se vor realiza cu respectarea prevederilor standardelor şi normativelor din 

domeniul energiei electrice a prescripţiilor ANRE şi a diverselor documente cu caracter 

legislativ în vigoare. 
 

Specificatii tehnice minime. 
   Toate produsele decorative utilizate în iluminatul festiv vor fi echipate cu sursa de 

lumina de tip LED, astfel încât să asigure un consum mic de energie electrică si durată 
mare de viată. 

 

Oferta financiara va fi transmisa cu preturi unitare pentru fiecare produs ofertat      

( anexa 1). 
 
In urma unei clarificari solicitate de catre un operator economic, autoritatea considera 

ca fiecare ofertant va prezenta: 
 

- simulări cu propriile produse pentru fincare locatie; 
- numarul si tipul produselor pentru fiecare locație; 
- specificațiile tehnice ale acestora; 

- prețurile unitare pe fiecare produs ofertat (anexa 1 transmisă în data de 
19.03.2019) 

 
Termenul de depunere a ofertelor se prelungeste până pe data de 
12.04.2019. 

 
Data afișării anunțului: 29.03.2019  
 

Data limită transmitere propuneri: 12.04.2019 
 

Data limită consultare: 15.04.2019 

 
Propunerile vor fi însoţite de simulări transmise atât pe suport de hârtie la 

sediul Direcției Gestionare Servicii Publice, Biroul Iluminat Public din str. Ștefan 
Mihăileanu nr. 10, Constanța, precum și pe email: maria.patrutoiu@primaria-

constanta.ro. 
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