
 

,,Achiziția lucrărilor de confecționare, reparare și vopsire a suporților 
metalici (tălpici) pentru stălpii de ghidare din plastic cu catadioptri ” 

 
   Cod CPV: - 45223210-1  - Lucrări de structuri metalice 

 

Obiectul consultării îl constituie lucrările de confecționare a unui număr de 250 
buc.  suporți metalici noi și de reparare și vopsire a unui număr de 150 buc. suporți 

metalici deja existenți. 
 
Descriere:  

Suporții metalici noi se vor executa, astfel: 
- tălpicii metalici  vor avea suportul de fixare a stâlpului cu catadioptrii confecţionat 

din  ţeavă de oţel cu dimensiunile: Ø =  140 mm, h = 200 mm, grosime 2 mm, 
prevăzut cu două găuri cu  Ø = 25 mm şi talpa confecţionată din tablă, formă 
pătrată, cu latura de 300 mm, grosime 5 mm, prevăzută în centru cu o gaură de 

scurgere a apei cu Ø = 25 mm;(Anexa nr.1 – Schiță) 
- bulonul pentru fixarea stâlpului cu catadioptrii în suportul tălpicului va fi 

confecţionat din bară de plastic cu dimensiunile Ø = 24 mm şi L = 170 mm; 
- aplicare un strad de grund rezistent la coroziune; 

- aplicarea a două straturi de vopsea portocalie; 
 
Suporții metalici existenți care solicită lucrări de reparare și vopsire presupun 

următoarele lucrări: 
- aducerea la forma inițială; 

- pregătirea suprafeţei prin îndepărtarea (răzuirea) cu şpaclu şi peria de sârmă a 
straturilor de vopsea exfoliate sau  a impurităţilor (pământ, noroi, etc.); 
- înlocuirea bulonului de fixare dacă acesta lipsește sau este deteriorate; 

- aplicare un strad de grund rezistent la coroziune;  
- aplicarea a două straturi 

Aspecte supuse consultării: Se solicită opinia furnizorilor cu privire la soluția 
lucrărilor  și valoarea, fără T.V.A., a acestora.   
Data afișării anunțului:03.05.2017 

Termen limită transmitere propuneri:12.05.2017  
Termen limită consultare:17.05.2017 

 
Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a 
transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate și propuneri 

privind cerințele tehnice sau condiții suplimentare, cu respectarea celor precizate 
în anunț. 

 
Adresa de e-mail. cmangra@primăria-constanța.ro la sediul din Constanța, str. M. 
Kogălniceanu, sau la fax. 0241/488176. 

 


