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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 

DIRECŢIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ     
SERVICIUL DRUMURI ŞI ILUMINAT PUBLIC      
NR. 24357/27.02.2017 

 

 

 
 
 

 
 

 
CAIET  DE   SARCINI 

pentru atribuirea contractului de 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. 

 
 

CAPITOLUL 1.   DATE GENERALE 
 
1.1. DENUMIRE CONTRACT: furnizarea prin închiriere, inclusiv montarea-demontarea 

unor produse constând în instalaţii de iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor pascale 
2017, în Municipiului Constanţa. 

 
1.2. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ/BENEFICIARUL:  
Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Constanţa. 

 
     1.3. FINANŢARE 

Finanţarea se va face din bugetul local.  
 
1.4. AMPLASAMENT: 

Produsele constând în instalaţii de iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor pascale 
2017, vor fi furnizate pe raza municipiului Constanţa, in intersectii, sensuri giratorii si pe 

bulevarde. 
 
CAPITOLUL 2.  OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului îl constituie închirierea inclusiv montarea-demontarea unor 
instalaţii de iluminat festiv, pe perioada sărbătorilor pascale 2017, în Municipiul Constanţa. 

Lucrările pentru realizarea iluminatului festiv constând în inchiriere inclusiv montare-
demontare, se vor realiza conform cantităților de lucrări, prezentate mai jos pe tipuri de 
instalații, 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. 
 

Aprob,  
PRIMAR, 

  
 L.S.  
 …………………………….………………………… 

 

DECEBAL FĂGĂDĂU 
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CAPITOLUL 3.   DOMENIUL DE APLICARE 

Prezentul caiet de sarcini stă la baza furnizarii prin închiriere, inclusiv montarea-
demontarea unor produse constând în instalaţii de iluminat ornamental cu ocazia 

sărbătorilor pascale 2017, în municipiul Constanţa. 
Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anulează obligaţiile prestatorului de a 

respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare. 

Condiţiile tehnice şi de calitate stipulate în prezentul caiet de sarcini au fost stabilite 
pe baza prescripţiilor tehnice şi normativelor din legislaţia românească şi europeană în 

vigoare.  
 
CAPITOLUL 4.   SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME 

         4.1. Toate produsele decorative utilizate in iluminatul festiv vor fi echipate cu sursa 
de lumina de tip LED, astfel incat se asigura un consum mic de energie electrica. 

         4.2. Ofertantul va prezenta descrieri detaliate si fotografii ale produselor care 
urmeaza a fi furnizate. 
        4.3. Produsele constând în instalaţii de iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor 

pascale 2017, vor avea următoarele specificaţii tehnice: 
 

Nr crt 
Tip 

instalatii 
Denumire produs 

Numar 
instalatii 

solicitate 

1 Traversare 

Panou luminos bidimensional pe cadru de 

aluminiu de dimensiuni aproximativ 6.00x1.5m, 
echipat cu perdea luminoasa Led de culoare alb 

rece, cu mesajul “Paste Fericit!” echipat cu furtun 
luminos Led alb rece. Se monteaza ca traversare 

pe sufe.  28 

2 
Figurina 

OU 

Figurina luminoasa tridimensionala sub forma 
unui ou, pe structura de aluminiu de dimensiune 

aprox.H=1.5mx0.90m, echipata cu furtun luminos 
de diverse culori combinate: rosu, alb rece, alb 

cald, albastru, galben, roz, verde. Se monteaza in 
sensuri giratorii 78 

3 

Figurina 

Medalion 
Iepuras+ 

Ou pe 

stalp 

Figurina luminoasa bidimensionala pe cadru de 

aluminiu de dimensiuni aprox. 1.20x1.00m, sub 
forma unui iepuras cu ou, echipata cu furtun 

luminos de culoare rosie si alb rece. Se monteaza 

pe stalp . 15 

4 

Figurina 
Candela pe 

stalp 

Figurina luminoasa bidimensionala sub forma unei 

candele, pe structura de aluminiu de dimensiuni 
aprox. 1.20x1.20m, echipata cu furtun luminos de 

culoare alb cald si rosu. Se monteaza pe stalp . 5 

5 

Figurina 

Medalion 
Lumanare 
+Ou pe 

stalp 

Figurina luminoasa bidimensionala pe cadru de 

aluminiu de dimensiuni aprox. 1.20x1.00m, sub 
forma unei lumanari cu ou, echipata cu furtun 

luminos de culoare rosie si alb rece. Se monteaza 

pe stalp . 11 

  

Total 

produse   137 
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CAPITOLUL 5. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI ŞI ACHIZITORULUI 

 
 5.1. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI 

5.1.1.Să execute lucrările menţionate la cap.2, in termenii stabiliti de catre beneficiar. 
5.1.2. Instalaţiile de iluminat festiv care vor fi montate-demontate, vor fi conform Cap 2. 
5.1.3. Să înlocuiască în caz de defecţiuni, instalaţiile de iluminat ornamental festiv  

închiriate deteriorate în termen de 48 de ore. 
5.1.4. Să asigure funcţionarea tuturor consumatorilor pentru care se vor executa lucrările 

menţionate la cap.2. pe toată perioada derulării contractului. 
5.1.5. Să asigure echipă de intervenţii cu personal specializat pe toată perioada derulării 
contractului. 

 
 5.2. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 

5.2.1. Să emită ordin de lucru pentru fiecare categorie de lucrări (montare-demontare). 
5.2.2. Să verifice si avizeze la plata documentele emise de Executant.  
5.2.3. Să întocmeasca procese verbale de recepţie a lucrărilor efectuate, (montare-

demontare). 
 

CAPITOLUL 6.   DURATA CONTRACTULUI 
6.1. Durata contractului privind furnizarea prin închiriere, inclusiv montarea-demontarea 

unor produse constând în instalaţii de iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor pascale 
2017, în Municipiul Constanţa, este de 15 zile de la emiterea ordinului de lucru - montare. 
6.2. Perioada maxima de montare a produselor constând în instalaţii de iluminat 

ornamental cu ocazia sărbătorilor pascale 2017, este de 4 zile calendaristice de la data 
emiterii ordinului de lucru - montare.  

6.3. Perioada maximă de demontare a produselor constând în instalaţii de iluminat 
ornamental cu ocazia sărbătorilor pascale 2017, este de 4 zile de la emiterea ordinului de 
lucru - demontare. 

 
CAPITOLUL 7.   MODUL DE ÎNTOCMIRE ŞI PREZENTARE A OFERTEI 

Oferta  va  conţine atât propunere tehnică  și financiară, precum si documente de 
calificare:  
7.1. Propunerea tehnică va conţine următoarele elemente: 

o Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din 
caietul de sarcini . 

o Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii 
corespondentei acesteia cu specificatiile din caietul de sarcini. Specificatiile 
prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii. In situatia 

nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca 
fiind neconforme.  

 
7.2. Propunerea financiară va cuprinde următoarele: 

- Valoarea totata în lei fără TVA va fi insotita de anexa 1, care va cuprinde distinct 

valoarea aferenta pentru fiecare produs/bucata pe toata perioada de inchiriere 
respectiv montare-demontare, pentru 15 zile.  

- Valoarea totală pentru întreaga cantitate de produse – 137 buc conform anexei 1.  
 
   

CAPITOLUL 8 .CONDITII DE PARTICIPARE 
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8.1. SITUATIA PERSONALA A OPERATORILOR ECONOMICI, INCLUSIV     

CERINTELE REFERITOARE LA INSCRIEREA IN REGISTRUL COMERTULUI SAU AL 
PROFESIEI 

 
Cerinta 1 – Neincadrarea ofertantilor 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 emise 

in tara de rezidenta, trebuie sa fie prezentate odată cu oferta; certificatul/certificatele 
trebuie sa fie reale/valabile la momentul prezentarii. Operatorul economic trebuie sa 
aibe in obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al 

obiectului prezentului contract.  
 

Documentul justificativ este certificatul constatator (original/copie lizibila ce poarta 
mentiunea conform cu originalul/forma electronica) emis de Registrul National al 
Registrului Comertului sau, pentru persoanele juridice straine, document echivalent emis in 

tara de rezidenta prin care se dovedeste forma de înregistrare ca persoana fizica/juridica.  
Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data 

limită de depunere a ofertelor. Codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC 
trebuie să aibă corespondenţa din obiectul contractului. 

Notă: Certificatul se va prezenta, în original sau copie legalizată, sau copie lizibila semnată 
şi stampilată de ofertant, cu menţiunea “conform cu originalul”, 

Pentru persoane juridice /fizice straine. 

Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana fizica 
sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în 

conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit.  Documentele 
prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice 
care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii. 

Notă: Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere legalizata in limba romana- 
în original sau copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de ofertant cu 

mentiunea „Conform cu originalul”. 
 

Cerință 2  -Neincadrarea in dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice.  
Modalitate de indeplinire: 

- Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice (conform Model anexat).  

- Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Decebal 

Fagadau, Babu Dumitru, Rasauteanu Costin Ioan, Enache Marcela, Pînzariu Irina 
Roxana, Dinescu Fulvia, Liuta Mihaela, Voicu Iuliana, Bobes Laura, Popescu Mihaela, 

Merla Viorica Ani, Stan Mihaela, Popescu Carmina Ionela, Bardasu Octavia, Niculae-
Stânga Noni Adrian, Iordache Rares George, Itoafa Cristina Laurentia, Caruntu Eugen, 
Volcinschi Radu, Vaduva Ionut, Constantin Nicoleta, Munteanu Sorin Viorel,Vânturache 

Radu Mihai, Florescu Nicoleta, Balaban Mihai, Gherasim Sorina, Guzga Anamaria 
Cristina, Nanu Daniela, Borali Veaveghiul, Udrea Valeria Elisabeta, Giman Iuliu 

Valeriu, Encică Drăguț, Gorpin Petrescu Loredana Sorina, Frigioiu Marcela, Gheorghe 
Georgeta, Dobre Oana, Petcu Lenuta, Dudas Camelia, Hagi Monica, Stanitor Carmen, 
Vârlan Dorel, Pripisi Ionut, Bratu Daniel, Baltag Dan, Dumitru Ionut, Petcu Mugurel 

Leonard, Untaru Adrian Constantin, Todireanu Catalin Demetriad, Tudose Florin, 
Nache Mihaela Rodica, Ghinea Elena, Trasca Aurora, Georgescu Raluca – Florenta, 

Gavriz Irina, Coman Gheorghe, Morcov Manolache Dragos, Patrutoiu Mihaela ,Stamat 
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Adriana, Dancu Antuanela,Toma Cristina, Patrascu Liviu, Tramudana Liviu, Craciun 

Ana Rodica, Dudas Dezideriu, Taran Stefan, Andrei Mihaela, Adreias Cristian Marius, 
Arghirescu Adriana, Avatavului Costin – Valeriu,Babu Dumitru, Cantaragiu Secil-

Givan, Caliminte Horia – Marius, Câmpeanu Adriana Teodora, Cojoc Marioara, 
Constantin Victor, Dede Perodin, Dobre Mircea, Florea Razvan Ionut, Marin Aurelian-
Marius, Nicolae Irinela, Papuc Catalin - Florin, Patrichi Teodor, Pîrvulescu Gabriel-

Valentin, Popescu George-Andrei, Rasauteanu Costin Ioan, Rezeanu Romeo Caius, 
Solomon Ioan, Mihailescu Cristian, Trandafir Raluca – Andreea, Vasii Cristina–

Andreea, Visan George-Gabriel, Zabara Alexandru.  
 
Cerinta 3: - Atestate ANRE tip B -proiectare şi executare de instalaţii electrice 

exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, branşamente 
aeriene şi subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV-conform Ordinului nr. 23 din 

17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici 
care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice. 
 

 
8.2. CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA DE EXERCITARE A 

ACTIVITATII PROFESIONALE 
 

Cerinta 1: Lista principalelor servicii prestate și lucrări executate.  Ofertantul 
trebuie să prezinte o listă cu contracte similare, însotită de copia contractelor, a 
proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor/serviciilor. 

 
Ofertantul va trebui sa faca dovada experientei similare cu obiectul contractului, în caz 

contrar oferta sa va fi declarata neconforma. 
                    

Cerinta 2: Personal tehnic. Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii capacitatii 

tehnice si/sau profesionale necesare realizarii contractului . 
 

      Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din obiectul contractului ce urmează a fi 
realizat, ofertantul trebuie să aibă capacitate tehnică, respectiv personal de specialitate. 

Daca persoanele responsabile pentru îndeplinirea contractului (de ex.personalul de 

specialitate.) nu sunt angajate permanent ale ofertantului, se vor prezenta documente care 
atesta relatia juridica dintre acestea si ofertant, contracte de colaborare (copii lizibile, 

semnate si stampilate de ofertant cu mentiunea “Conform cu originalul”) insotite de 
declaratii de disponibilitate semnate de aceste persoane sau se vor prezenta angajamente 
de participare. 

 
Cerinta 3: Informatii cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la 

dispozitia operatorului economic, pe care acesta se angajeaza sa le utilizeze 
pentru îndeplinirea contractului: a) platforme ridicatoare. 

Ofertantul va trebui sa faca dovada ca dispune (în dotare proprie, prin contracte sau 

acorduri de inchiriere, orice angajament ferm) utilajul solicitat, considerat strict necesare 
pentru indeplinirea contractului. 

 
Oferta ce nu contine cerintele din Caietul de sarcini va fi considerata 

neconforma si va fi respinsa. 

 
CAPITOLUL 9.  CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 

9.1. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică privind furnizarea 
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prin închiriere, inclusiv montarea-demontarea unor produse constând în instalaţii de 

iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor pascale 2017, în Municipiul Constanţa, este 
prețul cel mai scăzut. 

 
CAPITOLUL 10.  MODALITĂŢI DE PLATĂ 
10.1. Plata furnizării prin închiriere, inclusiv montarea-demontarea unor produse constând 

în instalaţii de iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor pascale 2017, în Municipiul 
Constanţa, se va face conform ofertei, ordinului de lucru pentru fiecare categorie de lucrări, 

situaţie de plată, şi proces verbal de recepţie lucrări. 
10.2. Decontarea furnizării prin închiriere, inclusiv montarea-demontarea unor produse 
constând în instalaţii de iluminat ornamental cu ocazia sărbătorilor pascale 2017, în 

Municipiul Constanţa, se va face în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data 
înregistrării la beneficiar a facturii emise de furnizor, după demontarea produselor. 

 
CAPITOLUL 11. VERIFICĂRI, RECEPŢII, GARANŢII, CONDIŢII FINANCIARE 
11.1. Dupa executia fiecarei etape respectiv montarea-demontarea, se va încheia un 

Proces-verbal de recepţie, semnat de către ambele părţi; 
11.2. Procesul verbal de recepţie se va semna fără obiecţiuni în condiţiile în care 

reprezentantul beneficiarului constată că au fost respectate obligaţiile prestatorului şi 
termenul stabilit, conform prezentului caiet de sarcini; 

11.3. Garanţia de bună execuţie este de 10% din preţul contractului, fără TVA, 
reprezentând  garanţia furnizată de către Furnizor în scopul asigurării Beneficiarului de 
îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. 

11.4. Furnizorul va transmite dovada deschiderii contului garanţiei de bună execuţie, dupa 
semnarea contractului de ambele părţi. Dovada va fi un document emis de Trezoreria 

Municipiului Constanţa. 
11.5. Garanţia de bună execuţie se va constitui în conformitate cu prevederile art. 
40 din HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:  

- (1) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care 

devine anexă la contract, prevederile art.36 alin.(3)-(5) aplicându-se 
corespunzător;  

- (2) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, cu 

condiţia ca Beneficiarul să prevadă această posibilitate în documentaţia de 
atribuire. În acest caz, Furnizorul are obligaţia de a deschide un cont la 

dispoziţia Beneficiarului, la Trezoreria Municipiului Constanţa, care va fi 
alimentat iniţial cu 0,5% din preţul contractului, fără TVA. Pe parcursul 
îndeplinirii contractului, Beneficiarul va alimenta contul de disponibil prin 

reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Executantului până la 
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. 

 
11.6. Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face după cum urmează :  

- in cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii 
procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului de 

achiziţie publică/contractului subsecvent şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a 
ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. 

 

11.7. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, dacă 

Furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior 
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emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Beneficiarul are obligaţia de a 

comunica acest lucru Furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost 
respectate. Neîndeplinirea obligaţiilor în termen de 15 zile de la primirea comunicării îl 

îndreptăţeşte pe Beneficiar să emită pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie.  
 
11.8. Solicitarea restituirii garantiei de buna execuţie va fi însoţită de procesul verbal de 

receptie după demontarea produselor. 
 

11.9. Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face cu respectarea prevederilor  art.42 
alin(1) din HG 395/2016  
 

11.10. Perioada de garanţie este până la încheierea Procesului verbal de recepţie la 
demontarea produselor. 

 
 
 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
                                              

Raluca Georgescu                              Şef Serviciu,    
                                

      Mihaela Pătruțoiu  

                                                                                                  
                                                                       

 
                                         Elaborat,  
        

                                                                                             Elena Bănică 
 

 
      

                          


