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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 
DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢII 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE 

 
 

 
 

ANUNȚ  
Primăria Municipiului Municipiului Constanța organizează licitație deschisă pentru 

atribuirea contractului “ILUMINATUL FESTIV PE PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE 
IARNĂ” 

 
 

Obiectul contractului îl constituie închirierea sistemelor de iluminat festiv pe perioada 
sezonului 2016-2017. Contractul se va atribui pe loturi: 

 Lot I - iluminat festiv al străzilor din municipiul Constanța; 
 Lot II- iluminat festiv in zona Peninsulară Piața Ovidiu-Constanța (Revelion); 
 Lot III- Iluminat festiv în Parcul Tăbăcăriei zona Țara Piticilor din municipiul 

Constanța (Orașelul Copiilor). 
 Operatorii economici participanți la licitația deschisă pot depune oferta pentru unul sau 

pentru mai multe loturi. 
Lotul I cu o valoare estimativă de 3.319.493,46 lei. 
Cuprinde străzile principale şi străzile de legătură, din zona centrală şi în cartierele Peninsulă, 

Poarta 6, KM. 4-5, KM 5, Viile Noi, Tomis Nord, Faleză Nord, Palazu Mare, Compozitorilor, Baba 
Novac inclusiv intersecţiile, sensurile giratorii şi intrările în oraş.   

 
Lotul II- cu o valoare estimativă de 190.526,64 lei. 
Iluminatul festiv în zona Peninsulară Piața Ovidiu-Constanta (Revelion) il constituie închirierea 

sistemelor de iluminat, montarea - demontarea instalatiilor de iluminat festiv, pe perioada 
sarbatorilor de iarna.  

 
Lotul III cu o valoare estimativă de 417.730,8 lei. 
Iluminat festiv în Parcul Tăbăcăriei zona Țara Piticilor din municipiul Constanța (Orașelul 

Copiilor) îl constituie închirierea inclusiv montarea-demontarea unor instalaţii de iluminat festiv pe 
perioada sărbătorilor de iarnă.  

 
Pentru toate loturile durata contractului este de maxim 76 zile (maxim 15 zile montaj, maxim 

15 zile demontat, 31 de zile luna decembrie și 15 zile luna ianuarie-perioada de funcționare a 
sistemului de iluminat). Instalațiile de iluminat trebuie să fie funcționale pe data de 01.12.2016. 

 
Primăria Municipiului Constanța dorește ca prin acest sistem de iluminat festiv să pună în 

valoare frumusețea și originalitatea orașului, municipiul Constanța trebuie să fie înfrumusețat de 
Crăciun într-un ansamblu arhitectural unitar, elegant și de bun gust. Tocmai de aceea am solicitat 
ca sistemul de iluminat pentru fiecare lot să fie conceput de către arhitect/designer. 

 
Termen limita de depunere a ofertelor este 25.10.2016, ora 16:00. Acestea vor fi depuse 

online pe site-ul www.e-licitatie.ro. Condițiile de participare la licitație, caietul de sarcini sunt 
publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro, anunt de participare numarul 170003/22.09.2016. 
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