Anunț consultare piață
privind determinarea valorii estimate pentru
achiziția de set 4 cabine de vot necesar Primăriei municipiului Constanța

Autoritate contractantă:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanta, cod poștal
900725, România
Obiect consultare : achiziția de set 4 cabine de vot necesar Primăriei
municipiului Constanța.
COD CPV 44211110 – 6 - Cabine
Descriere consultare:
Primăria municipiului Constanța intenționează
să
achiziționeze set 4 cabine de vot necesar Primăriei municipiului Constanța cu
următoarele caracteristici:
Cabine de vot
Se va achiziționa un număr de 210 cabine de vot (set 4 cabine).
Specificații tehnice:
Dimensiune set 4 cabine vot:
-

-

Înalțime: 2m
Lungime: 4m
Lățime : 1m
Setul de 4 cabine de vot sa fie realizat din cadru metalic cu pereți și țesătură
sintetică.
Subansamblele cadrului metalic să prezinte sisteme special prevăzute pentru
interconectare care permit ansamblarea setului de 4 cabine de vot.
Cadrul metalic să fie complet demontabil și să fie realizat din bară cromată,
îmbinarea elementelor conectori cromați, polițe demontabile sau să fie realizat
din profile metalice rectangulare cu secțiunea de minim 20x20x2mm.
Cadrul este prevăzut cu capace picior pentru protejarea suprafețelor.
Ansamblul să fie prevăzut cu pereți și uși din țesătură sintetică. Peretele din
spate și pereții laterali să fie constituiți dintr-un singur element din țesătură. În
interior cabinele să fie delimitate de pereți despărțitori din țesătură. Pereții din
țesătură să fie fixați la partea superioară cu multiple bretele prevăzute cu benzi
din scai (arici) care vor permite montarea și demontarea acestora cu ușurință.
Pe vertical pereții vor fi prevăzuți cu multiple șnururi cu ajutorul cărora se va
realiza fixarea pe stâlpii ansamblului, pentru a nu permite accesul și pentru a
optura vizibilitatea dintr-o cabină în alta. De asemenea ușile vor fi realizate din
țesătură sintetică dublu cutată cu falduri și vor fi fixate la partea superioară cu
multiple benzi de scai (arici). Ușile vor fi pe partea de jos mai scurte cu
aproximativ 50 cm pentru a observa cu ușurință dacă în cabină există deja
persoane. Țesătura utilizată la realizarea pereților și a ușilor să aibă calități

-

antișifonare.
În interior cabinele, vor fi prevăzute pe toată lățimea acestora cu polițe
realizate din pal melaminat cu grosimea de minim 18 mm și o lățime de 25 cm.
Fiecare set de 4 cabine să fie prevăzut cu husă specială din material textil în
care se vor depozita toate elementele componente ale ansamblului. Pachetul nu
trebuie să depășească dimensiunile 2.5x0.3x0.3m.

Aspecte supuse consultării:
Se solicită oferte de preț cu respectarea prezentului anunț.
Produsul va fi livrat în municipiul Constanța
Data afișare anunț: 27.06.2019
Data limită transmitere propuneri: 09.07.2019
Data limită consultare: 10.07.2019
Modalitate desfășurare:
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform
prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și
la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

