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1. OBIECT Ţf 

Obiectul contractului este închirierea instalaţiilor de iluminat ornamental-festiv 
cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2015-2016 în zona bulevardului Mihai Eminescu (între 
str. Petru Rareş şi Sucevei), pentru perioada sărbătorilor de iarnă 2015-2016, pentru 
perioada 28.11.2015 şi 16.01.2016 (50 zile). Iluminatul ornamental festiv pentru 
sărbătorile de iarna din municipiul Botoşani, se va realiza cu produsele/materialele 
ofertantului pe care acesta şi le va recupera la sfârşitul perioadei de funcţionare. 

In oferta sa ofertantul va include toate categoriile de cheltuieli pe care le 
considera necesare pentru a furniza şi monta produse de cea mai bună calitate. Orice 
majorare a preţului contractului solicitata de ofertanţi, după deschiderea ofertelor, nu va 
fi luata în considerare. 

2 CERINŢE PRIVIND COMPONENTA SI CARACTERISTICILE 
MATERIALELOR: 
- traversări între stâlpi formate din cadru metalic, ghirlande luminoase cu LED- uri, 
având o lungime de 8 m - 71 buc (pentru zona bulevardului Mihai Eminescu); 
- figurine cu montare pe stâlpi, având dimensiunile 2,lxO,9(Lxl) - 122 buc. (pentru zona 
bulevardului Mihai Eminescu); 
- figurină cu montare pe stâlp, având dimensiunile 2x1,5 (Lxl) - 6 buc 
- pod luminos -lbuc cu dimensiunile 20m L/7m 1/3,9 h format din traversări ornamentale 
şi ghirlande cu led. 

3. LIVRARE, MONTARE SI TRANSPORT: 
- materialele şi instalaţiile se vor monta până la data de 30.11.2015 in zonele specificate; 
- cheltuielile de montare, demontare şi transport a instalaţiilor ornamentale către 
beneficiar, intră în preţul acestora; 

4. CERINŢE GENERALE OBLIGATORII PENTRU INSTALAŢIILE DE 
ILUMINAT ORNAMENTAL FESTIV: 
-toate produsele luminoase trebuie sa fie proiectate pentru montaj exterior (IP44),clasa 
de protectie2; 
- produsele trebuie sa fie interconectabile; 
- instalaţiile ornamentale care prezintă riscuri de atingere directă vor fi protejate prin 
siguranţe automate cu diferenţial care vor fi corect dimensionate pentru eliminarea 
riscurilor de electrocutare. 
-instalaţiile de iluminat ornamental vor fi conectate la reţeaua de iluminat public stradal; 

T: +4 (0) 231 502 200 / F: +4 (0) 231 531 595 2/3 
W: www.primariabt.ro/ E: primaria@primariabt.ro 

Piaţa Revoluţiei nr. 1, 710236, Botoşani, ROMÂNIA 

http://www.primariabt.ro
mailto:primaria@primariabt.ro


România 
Judeţul Botoşani 
Municipiul Botoşani 

CF: 3372882 

-furnizorul va include în preţul unitar al produselor pentru iluminatul ornamental festiv 
montarea, demontarea, transportul şi întreţinerea acestora; 
-perioada de montare-demontare a produselor pentru iluminat ornamental festiv v@t fi 

stabilit^de către autoritatea contractantă. 

5. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI: 
- să livreze materialele şi instalaţiile complete şi în perfectă stare de funcţionare, la 
calitatea şi la termenul limită prevăzut în contract; 
- să transporte materialele şi instalaţiile la locaţia stabilită de achizitor; 
- să transmită achizitorului, documentele ce însoţesc materialele şi instalaţiile -certificat 
de calitate, certificat de garanţie - eventual buletine de probe şi încercări; 
- montarea şi demontarea instalaţiilor intră în sarcina operatorului economic; 
- montarea instalaţiilor se va face în timp util astfel încât punerea în funcţiune să fie la 
data de 30.11.2015 
- demontarea instalaţiilor se va face începând cu 16.01.2015 
- să asigure mentenanţa instalaţiilor şi să intervină operativ la orice deranjament sesizat 
de către beneficiar; 
- firma care execută montarea şi demontarea să fie autorizată să intervină în instalaţiile 
EON. 

6. OFERTA TEHNICO FINANCIARĂ: 
Oferta va conţine următoarele elemente minime: 

Fişa tehnică a materialelor, în care să se distingă caracteristicele şi dimensiunile; 
Declaraţia de conformitate a produsului; 
Informaţii privind măsurile de protecţie a muncii şi condiţiile de exploatare. 
Preţul unitar în lei - fară TVA. 

- Preţ total în lei fara TVA 

Prenumele/Numele Funcţia Direcţia/Serviciul/Biroul/ Semnătura j Data 
Adriana Zăiceanu Administrator public x /U/p-"" 
Nicolae Semeriescu Director Executiv Direcţia Edilitare 

Bogdan Beţenchi Sef Serviciu Direcţia Edilitare 
Alin Balan Consilier asistent Direcţia Edilitare 
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