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Nr. Înregistrare: CERC2022 - 1235/05.12.2022 

 

Denumire achiziție: Lucrari electrice pentru "Modernizare și eficientizare iluminat exterior cu LED si 

Lucrari de instalare a aparatelor de iluminat tip LED 

Cod CPV 45316100-6 

Nr. anunț SICAP: ADV 1333639/05.12.2022 

Valoarea estimată: 18789 lei fara TVA 

Descriere contract: 

  

Obiectul contractului are ca scop achizitia de aparate de iluminat LED si inlocuirea corpurilor de 

iluminat existente cu aparatele nou achizitionate. 

Lucrarile pentru demontarea si montarea lampilor se vor executa in exteriorul cladirii, conform 

specificatiilor de la punctul 3. din caietul de sarcini nr. CERC2022 - 1171/21.11.2022 atasat 

prezentului anunt.  

Responsabilitățile prestatorului se regăsesc precizate la punctul 5. din caietul de sarcini atasat. 

Se recomnada vizitarea obiectivului! 

 

Conditii referitoare la contract: 

Serviciile vor fi prestate , conform documentatiei de atribuire atasate prezentului anunt si postate pe 

pagina de internet a autoritatii  contractante www.cerctm.ro , categoria Anunturi/Achizitii. 

Durata de prestare a serviciilor este de incepand cu data de semnare a contractului pana cel tarziu la 

23.12.2022. 

Pretul estimat pentru achizitionarea serviciilor  este de 18789 lei fara TVA. 

Conditii de participare: 

Operatorii economici interesati vor transmite oferta la adresa de e-mail: office@cerctm.ro  sau depusa 

pe suport de hartie la sediul autoritatii contractante - Serviciul Public de Administrare CERC , 

Timisoara, str. Paul Morand, nr. 15, pana cel tarziu la data de 06.12.2022, ora 16:00. Oferta va 

cuprinde: 

• Oferta tehnica 

• Oferta financiara  

• Copie Autorizatie 

• Copie certificat de inregistrare ORC  

Criterii de atribuire: 

Oferta declarata castigatoare, va fi oferta corespunzatoare din punct de vedere tehnic al cerintelor 

minime impuse in caietul de sarcini si care va prezenta pretul cel mai scazut. 
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Informatii suplimentare:  

Plata serviciilor se va face în termen de 30 de zile de la incheierea documentelor de receptie. 

Garantii solicitate:  

Lucrari de constructii montaj corpuri de iluminat: 12 luni  

Corpuri de iluminat ( inclusiv componentele acestuia): 24 de luni 

 

 

 


