
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 

DIRECŢIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ     
SERVICIUL DRUMURI ŞI ILUMINAT PUBLIC      

 
 
 

 
Cumparari directe  

 
Tip contract: Furnizare 
 
 
Denumirea achiziție: Achiziţie publică privind furnizarea prin închiriere, inclusiv 
montarea-demontarea unor produse constând în instalaţii de iluminat ornamental cu 

ocazia sărbătorilor pascale 2017, în Municipiul Constanţa. 

 

Cod CPV: principal 39298500-1, Ornamente de iluminat festiv. 

 
 
 
Descrierea contractului: Achiziţie publică privind furnizarea prin închiriere, inclusiv 
montarea-demontarea unor produse constând în instalaţii de iluminat ornamental cu 
ocazia sărbătorilor pascale 2017, în Municipiul Constanţa, cu respectarea prevederilor 
din Caietul de sarcini publicat pe site-ul Primariei: www.primaria-constanta-ro. 
  
Valoarea estimată fără TVA: =  132000 lei fără TVA 

 
 
Condiții contract: Conform caiet de sarcini publicat pe site-ul Primariei: 
www.primaria-constanta-ro. 
  
Durata pentru realizarea achiziţiei publice privind furnizarea prin închiriere, inclusiv 

montarea-demontarea unor produse constând în instalaţii de iluminat ornamental cu 
ocazia sărbătorilor pascale 2017, în Municipiul Constanţa, se va derula începând de la 

data emiterii ordinului de lucru - montare și se va termina odată cu încheierea 
procesului verbal de recepție de demontare. 
 
Conditii participale:  
 
A. SITUATIA PERSONALA A OPERATORILOR ECONOMICI, INCLUSIV     CERINTELE 
REFERITOARE LA INSCRIEREA IN REGISTRUL COMERTULUI SAU AL PROFESIEI 
 

Cerinta 1  Neincadrarea ofertantilor, tertilor sustinatori si a subcontractantilor 
in situatiile prevazute la art 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice. Certificatul ONRC (Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial)/documentele echivalente. 
          Cerință 2 Neincadrarea in dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice.  
          Cerinta 3: Atestate ANRE necesare lucrarilor de reparatii pentru mentinerea, 
inclusiv intretinerea sistemului de iluminat public. 
 
B. CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA DE EXERCITARE A ACTIVITATII 
PROFESIONALE 
 
          Cerinta 1: Lista principalelor servicii prestate și lucrări executate.   
 
 

http://www.primaria-constanta-ro/
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          Cerinta 2: Personal tehnic. Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii 
capacitatii tehnice si/sau profesionale necesare realizarii contractului . 
   
Criterii adjudecare: Cel mai scazut pret. 
  
Termen limita primire oferte: 07.03.2017 
 
 
Informatii suplimentare:  
Caietul de sarcini nr. 24357/27.02.2017 va fi atașat anunțului si  pe site-ul institutiei 
www.primaria-constanta.ro, la rubrica Achizitii Publice\Anunțuri achiziții publice și 
finanțări neramburasbile. Oferta va fi transmisa pana la data de 07.03.2017 in 
original, la adresa Primaria Municipiului Constanta, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.28,  in 
atentia Serviciului Drumuri și Iluminat Public, persoană de contact d-na Mihaela 
Pătruțoiu, tel: 0241488169, email: maria.patrutoiu@primaria-constanta.ro. 
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