
 

 
 

,, Achiziție, montare și demontare de  elemente destinate pentru 

securizarea zonelor de adunări publice” 
 

  -  Cod CPV :  34928400-2  Mobilier Urban 
                       34928110-2  Parapete rutiere 
                                34928100-9  Bariere de protecție 

      45223500-1  Structuri din beton armat 
  

Obiectul consultării îl constituie achiziția, montarea și demontarea  de 
elemente de protecție capabile să blocheze un potențial acces în forță al 

autovehiculelor în zonele de adunări publice pe timpul desfășurării evenimentelor 
cu public numeros. 
  

Descriere: 

Elementele de protecție solicitate pot să fie sub forma de mobilier urban de 

tipul băncilor, ghivecelor, jardinierelor, blocuri de beton etc. 
Dimensiuni recomandate: 
- Lungime 1,5 m – 3 m; 

- Lățime 1 m – 2 m; 
- Înălțime 0,8 m  - 1,2 m; 

- Greutate 2.000 kg – 3.000 kg; 
Caracteristici: 
- Material: beton armat, granit etc.; 

- Să nu fie ancorate de stratul suport; 
- Să fie prevăzute cu sisteme de mutare facilă ( urechi de prindere, locașuri 

pentru brațele autostivuitorului etc.) în vederea eliberării accesului după 
terminarea evenimentului;  

- Să oprească înaintarea unui autovehicul de dimensiuni mari;  

Elementele sunt necesare pentru închiderea a 100 de ml. 
 

Aspecte supuse consultării: 
Se solicită furnizorilor opinia cu privire la elementele de protecție care 

corespund cerințelor, valoarea fără T.V.A. pe bucată, cu toate costurile aferente 

conform tabelelor următoare: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
Produs 

Caracteristici Cant. Preț 
unitar 

fără 
TVA 

Preț 
unitar  

cu 
TVA 

Preț 
Total  

fără  
TVA 

Preț 
Total 

cu  
TVA 

1. Elemente de 
protecție 
(Bănci, 

ghivece, 
jardiniere, 

ziduri 
ornamentale 
etc.) 

lungime, 
înălțime, 
greutate etc. 

In funcție de 
lungimea 
elementului 
având în vedere 
să se lase un 
interval de 1,0 – 
1,5 m pt. 
trecerea 
pietonilor pe o 
distanța de 100 
ml 

    

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
serviciu 

Caracteristici  Unitate 
de 
măsură 

Preț unitar fără 

TVA 

Preț unitar  cu 

TVA 

1. Transport  De la depozit la 

locație, locație 

depozit, sau de la o 

locație la altă locație 

etc.  

 Km 
 

  



 

 

 

 

Data afișării anunțului: 02.10.2017 

Termen limită transmitere propuneri: 13.10.2017  
Termen limită consultare: 15.10.2017 

Condițiile nu sunt restrictive, orice formă fiind acceptată. 

 
 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. cosmin.mangra@primaria-constanta.ro la sediul din 
Constanța, str. Ștefan Mihăileanu, sau la fax. 0241/488186. 

 
     
 
 

 
 
 
 

 

 

2. Montare 
(descărcare) 

Pentru securizare 

zonei: 

- după descărcare, 

dacă elementele de 

protecție sunt 

transportate de la 

depozit; 

- reamplasare dacă 

elementele de 

protecție se află în 

aceiași locație.  

Buc.   

3. Demontare 
(încărcare) 

Pentru deblocarea 

accesului: 

- urmând a fi 

încărcate, dacă 

elementele de 

protecție sunt 

transportate la 

depozit; 

- reamplasarea dacă 

elementele de 

protecție vor rămâne 

în  aceiași locație.  

Buc.   

4. Mentenanță anuală Buc.   


