
Anunț de consultare privind achiziționarea cabinelor de pază destinate 

agenților de securitate 
 

Denumire achiziție – Achiziționarea cabinelor de pază destinate agenților de 
securitate . 

Obiect consultare: Determinarea valorii estimate a ,,Achiziției Cabine Pază”; 

Descriere consultare. Primăria Municipiului Constanța intenționează să 
achiziționeze cabine ce vor fi destinate agenților de pază, acestea  vor respecta 

următoarele: 
- dimensiunile vor fi : lungimea de 1,5 m, lăţimea de 1,5 m şi înălţimea de 2,4 m, 
iar golurile (uşă şi geamuri) în cadrul fiecărui modul vor fi conform detaliilor 

secţiunilor frontale ale acestora din anexa nr. 1 la respectivul anunț; 
- fiecare modul va fi realizat din plăci duble din poliester armat cu fibră de sticlă, 

având la interior spumă poliuretanică rigidă (tip sandwich), în măsură să asigure 
o bună izolaţie termică şi fonică; 
- tâmplăria (gemurile şi uşa) va fi realizată din aluminiu vopsit în câmp 

electrostatic, iar golurile vor fi asigurate cu geam securizat de minim 4 mm; 
- podeaua va fi realizată din pal hidro şi ignifugat , protejată cu un strat de 

poliester, fixată pe cadru metalic; 
- instalaţia electrică va fi compusă din tablou cu trei siguranţe (25,16,10 amperi), 

întrerupător, priză dublă cu capac, doză de derivaţie, corp neon, neon de 20W, 
priză de pământ, protecție la supratensiuni și protecție diferențială; 
- se va asigura o masă cu sertar (dimensiuni 50x70x110 cm) şi un scaun de birou 

(tapițat cu material textil, înalțime 80 cm, cadru metalic, adâncime șezut 50 cm, 
lățime 53 cm, înălțime picior 43 cm). 

- Atenție – se va asigura și transportul cabinelor în locațiile stabilite de beneficiar 
în  Municipiul Constanța. 
 

Aspecte supuse consultării: Se solicită opinia furnizorilor cu privire la valoarea, 
fără TVA, a unui număr de 20 de cabine. Prețul se va oferta și pe bucată. 

 
Termen limită transmitere oferte: 16.11.2017. 
Termen limită consultare:  18.11.2017. 

  
Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a 

transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea 
celor precizate în anunț. 

Adresa de e-mail andreea.stefanescu@primăria-constanța.ro, la sediul din 

Constanța: str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 ,la nr. fax. 0241/488176, tel. 
0241/488186, persoană de contact: Andreea Ștefănescu. 

 
 
 


