Consultarea pieței
privind inițierea unei proceduri de achiziție a lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea
inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa
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 achiziţia lucrărilor de reparaţii pentru menţinerea,
inclusiv întreţinerea sistemului de iluminat public în municipiul Constanţa precum şi a
locurilor de consum care alimentează consumatori aparţinând inventarului bunurilor
din domeniul public/privat al municipiului Constanţa.
Elementele componente ale sistemului de iluminat public actual ce aparțin
iluminatului stradal rutier și iluminatului stradal pietonal necesită lucrări de reparații
datorită uzurii, vandalismului şi accidentelor, prin operațiuni de menținere inclusiv
întreţinere.
Având în vedere că prezentul contract de lucrări are ca obiect lucrări de reparaţii
necesare menţinerii inclusiv întreţinerii sistemului de iluminat public existent, pentru
un aspect unitar, se vor utiliza aparate de iluminat echivalente.
Pentru ceilalţi consumatori, componenentele constau în cablu de alimentare şi
siguranţe.
Descriere lucrări
1. Lucrări de reparaţii pentru menţinerea sistemului de iluminat inclusiv
pentru locurile de consum care alimentează consumatori aparţinând
inventarului bunurilor din domeniul public/privat al municipiului Constanţa,
respectiv cabine pază, fântâni arteziene, platforme biciclete,
organizare
evenimente.
-

Principalele lucrări ce se vor executa sunt următoarele:
înlocuit lămpi de iluminat;
înlocuit corpuri;
înlocuit proiectoare;
înlocuit igniter;
înlocuit balast;
înlocuit condensator;
înlocuit dulie;
cablu subteran;
cablu aerian;
înlocuit stâlpi;
înlocuit cutii distribuție/derivație;
montaj ceas programator cu releu;
montaj clemă CDD 45;
montaj clemă legătura;
montaj siguranță MPR GR.00 0-50A;
montaj siguranță MPR GR.00 50-100A;
montaj siguranță MPR GR.01 0-50A;
montaj siguranță MPR GR.01 50-100A;
refacere intervenție în domeniul public trotuar asfalt;
refacere intervenție în domeniul public trotuar pavele;

- înlocuit/reparat consola;
- subtraversare carosabil cu foraj
2. Lucrări de întreţinere a sistemului de iluminat inclusiv a locurilor de
consum care alimentează consumatori aparţinând inventarului bunurilor din
domeniul public/privat al municipiului Constanţa, respectiv cabine pază, fântâni
arteziene, platforme biciclete, organizare evenimente
Întreţinerea sistemului de iluminat public constă într-un ansamblu de operaţiuni
executate periodic sau neprogramat pentru verificarea, curăţarea, reglarea, etc.,
tuturor elementelor componente ale sistemului de iluminat în vederea funcționării
corespunzătoare.
Întreţinerea lămpilor şi corpurilor constă în îndepărtarea impurităților de pe
suprafața exterioară la un interval optim de curățire care poate fi determinat ținând
cont de gradul de poluare.
Întreţinerea prelungirilor cu braţ/consolă constă în:
- verificarea legăturilor electrice și remedierea acestora;
- verificarea prinderilor mecanice ale prelungirilor cu braţ;
- verificarea vizuală a integrităţii stratului de protecţie anticoroziv, a geometriei
prelungirilor cu braţ.
Întreţinerea stâlpilor constă în:
- verificarea legăturilor electrice;
- verificarea prinderilor mecanice;
- verificarea verticalităţii;
- verificarea vizuală a integrităţii stratului de protecţie anticoroziv;
- verificarea integrității uşiţelor de vizitare.
Identificare defect
Se va verifica şi supraveghea continuu funcţionarea reţelelor electrice de joasă
tensiune de iluminat public şi a punctelor de aprindere.
Oferta financiară va fi transmisă cu prețuri unitare pentru fiecare produs ofertat
(anexa 1).
Data afișării anunțului: 29.07.2019
Data limită transmitere propuneri: 05.08.2019
Caracteristici Tehnice Ale Echipamentelor
Se ataseaza caracteristicile tehnice ale echipamentelor.
Ofertele vor fi transmise 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.

