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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 
DIRECŢIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE 

SERVICIUL IGIENĂ PUBLICĂ 
NR. 31496 DIN 17.02.2021 

 
 
 

                                                                                                              Aprob, 
                                                                                          Primar, 

                                                                                                            Vergil CHIȚAC                                                                  
 
 

 
 

Anunț consultare piață 
Primăria municipiului Constanţa iniţiază un proces de consultare a pieţei pentru 

stabilirea valorii estimate pentru procedura de achiziţie publică ,,TOALETE 

MODULARE RACORDATE LA RETELE DE UTILITATI PUBLICE ÎN MUNICIPIUL 
CONSTANŢA,,  

 
 
 

 Obiectul consultării este determinarea valorii estimate pentru achiziția de 
toalete modulare racordate la retele de utilităti publice în municipiul Constanţa  

  Cod CPV  45215500-2 toalete publice  
 Obiectul consultării este determinarea valorii estimate pentru achiziția de 

toalete modulare racordabile, amplasarea și conectarea la rețelele de utilități (apă 
curentă, canalizare  și energie electrică).   

În vederea determinării valorii estimate a achiziției de toalete modulare 

racordabile la rețelele de utilități, vă solicităm să ne transmiteți ofertele 
dumneavoastră de preț pentru: 

I. achiziția de toalete noi, simple și pentru persoanele cu dizabilități, racordabile la 
retelele de utilități; 
II. închiriere pentru perioada sezonului estival de toalete, simple și pentru 

persoanele cu dizabilități, racordabile la retelele de utilități, cu asigurarea serviciului 
de întreținere a acestora (spălare, dezinfectare etc.).  

 Solicităm ofertă tehnică care să îndeplinească următoarele cerințe minime: 
- Structura toaletelor va fi una metalică modulară; 
- Structura metalică şi pereţii din panouri tip sandwich cu faţa plană, vor fi 

protejate corespunzător cu vopsea specială pentru a rezista la intemperii şi 
antigrafitti.  

În anumite zone pentru a se adapta pe tipologia zonei, la exterior unele toalete vor 
fi placate cu lemn; 
- Prinderi mecanice, şuruburi de inox, şuruburi cu piuliţe mascate pentru a nu putea 

fi desfăcute; 
- Amenajarea platformei de beton la dimensiunile perimetrale ale modulului, 

prevăzută cu racorduri de legătură pentru instalarea la rețelele de apă și canalizare; 
- Dotare cu instalaţie electrică, aplică cu leduri, ventilator, panou electric radiant şi 
panou electric; 

- Toaleta va fi racordată la reţeua de apă şi canalizare a oraşului cu conducte de PP 
şi PVC, va include şi un robinet de golire a instalaţiei în căminul în care se face 

branşarea; 
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- Pentru acces, toaleta va fi prevăzută cu uşă metalică cu sistem de închidere 

automatizat, prevăzută cu panou de taxare ce va debloca uşa în momentul achitării 
taxei; 
- Pentru evitarea vandalizării toaleta va fi dotată cu sistem antifurt (sirenă şi senzor 

de vibraţii impact); 
- La interior, pereţii şi pardoseala să fie placate cu panouri din tablă de inox; 

Pardoseala să fie confecţionată din tablă de inox peste panoul tip sandwich care 
constituie structura pardoselii; 
Tabla de inox la pardoseală să fie vopsită cu vopsea antiderapantă; 

- Toaleta va fi dotată cu obiecte sanitare antivandalism: vas wc din inox şi rezervor 
wc încastrat cu acţionare automată după fiecare folosire; suport de hartie cu dozare 

limitată; pisoar de inox; lavoar de inox și baterie de lavoar cu senzor; dispenser 
automat săpun; oglindă din tablă inox; uscător automat de mâini; cârlig de inox 
pentru haine; coș de gunoi ignifug, confecționat din oțel inox; 

- Obiectele sanitare vor fi din inox special pentru uz în toaletele publice. 
 Pentru prevenirea vandalizării toaleta poate fi prevăzută cu toate aceste 

elemente încastrate în perete şi acces separat la un spatiu tehnic pentru 
mentenanță si alimentarea consumabilelor.  
- Manetă care să acționeze manual deschiderea ușii chiar şi în absenţa curentului 

electric. 
- Panou exterior cu informații și semnalare luminoasă „TOALETA”, ”LIBER/OCUPAT”, 

”IESIT DIN UZ”; 
- Sistem de afișaj electronic care indică timpul alocat pentru utilizare pe toată 
perioada utilizării; 

- Sistem de indicare a timpului de utilizare și presemnalizare optică și sonoră a 
ultimelor minute de utilizare; 

- Întocmirea documentaţiei privind obţinerea certificatului de urbanism, avizelor şi a 
autorizației de construire este sarcina exclusivă a ofertantului; 

- Asigurarea mentenanţei prin executarea tuturor operaţiunilor necesare (inspecţii, 
teste, înlocuiri, ajustări, reparaţii etc.), pentru funţionarea în parametri optimi, atât 
a părților mecanice, cât și a sistemelor  automate.  

 
 Propunerea financiară se va exprima în lei fără TVA şi va cuprinde:  

- valoarea estimată a platformei pe care se amplasează toaleta;  
- valoarea estimată a racordurilor la utilități; 
- valoarea estimată a toaletei;  

- obținere avize și acorduri, certificat de urbanism, autorizația de construire; 
- alte cheltuieli considerate necesare în vederea determinării valorii estimate. 

  Vă rugăm să ne transmiteți o descriere detaliată  a caracteristicilor tehnice și 
funcționale a acestora, modalitățile de montaj și racordare, întreținere și 
exploatare, însoțite de fotografii și clipuri de prezentare.   

Data limită de transmitere a ofertelor este 05.03.2021 ora 16,00 și pot fi 
transmise pe oricare din adresele de e-mail: Ofertele pot fi depuse prin e-mail: 

secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro, servicii.publice@primaria-constanta.ro, 
prin poștă pe adresa Direcției Gestionare Servicii Publice din str. Ștefan Mihăileanu 
nr. 10, Constanța sau prin fax la nr. 0241488168.   

 Aspecte supuse consultării: Oferta de preț în vederea determinării valorii 
estimate. 

Data afișării anunțului: 24.02.2021 
Data limită transmitere propuneri: 05.03.2021 ora 16,00 
Data limită consultare: 12.03.2021 ora 16,00  

 Modalitate de desfășurare: Orice operator economic interesat are 
posibilitatea de a transmite propuneri privind condițiile tehnice, oferte de preț, etc., 

în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice.  
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Ofertele pot fi depuse prin e-mail: secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro, 

servicii.publice@primaria-constanta.ro, prin poștă pe adresa Direcției Gestionare 
Servicii Publice din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța sau prin fax la nr. 
0241488168.   

  Vă mulțumim pentru colaborare! 
 

 
 

Director executiv adjunct 

Horia CONSTANTINESCU 
 

Șef serviciu 
Luiza PARĂ 
                                                                                                            Întocmit  

                                                                                      Inspector Ioana FÎNARU  
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