
 

Anunț consultare piață 
privind determinarea valorii estimate pentru achiziția de cabine  

destinate agenților de securitate 

 
Autoritate contractantă:  

MUNICIPIUL CONSTANȚA  
Adresa poștală: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANȚA, Localitatea Constanța, cod poștal 
900725, România  

 
Obiect consultare: 

 „Achiziție cabine destinate agenților de securitate” 
 
Cod CPV: 44211110-6 – Cabine   

Descriere consultare: 
Primăria Municipiului Constanța întenționează să achiziționeze un număr de 

20 cabine noi, destinate agenților de securitate.  
Fiecare cabină va respecta următoarele: 

 - dimensiunile vor fi: lungimea de 1,5 m, lățimea de 1,5 m și înălțimea de 

2,4 m, iar golurile (ușă și geamuri) în cadrul fiecărui modul vor fi conform detaliilor 
secțiunilor frontale ale acestora; (Anexa nr. 1) 

 - fiecare modul va fi realizat din plăci duble din poliester armat cu fibră de 
sticlă, având în interior spumă poliuretanică rigidă (tip sandwich), în măsură să 

asigure o bună izolație termică și fonică; 
 - tâmplăria (geamurile și ușa) va fi realizată din aluminiu vopsit în câmp 
electrostatic, iar golurile vor fi asigurate cu geam securizat de minim 4mm; 

 - podeaua va fi realizată din pal hidro și ignifugat sau OSB simplu, protejată 
cu un strat de poliester, fixat pe cadrul metalic; 

 - instalația electrică va fi compusă din tablou cu trei siguranțe (25,16,10 
amperi), întrerupător, priză dublă cu capac, doză de derivație, corp neon și neon de 
20W; 

 - se va asigura o masă cu sertar (dimensiuni 50x70x110 cm) și un scaun de 
birou (tapițat cu material textil, înălțime 80 cm, cadru metalic, adâncime șezut 

50cm, lățime 53 cm, înălțime picior 43 cm). (Anexa 2) 
Aspecte supuse consultării: 
 Oferta financiară va include prețul unitar pentru fiecare bucată, precum și 

valoarea totală care va fi evidențiată distinct. 

Nr. 

Crt. 

Lucrare U.M. Cantitate Preț 

unitar 
fără 

T.V.A. 

T.V.A. Preț 

total 
fără 

T.V.A. 

Preț 

total 
cu 

T.V.A. 

1. 

 

Cabine Buc. 20     

Valoare totală    

Valoare totală cu TVA    

Preţurile unitare vor include toate cheltuielile legate de manoperă/personal, 

materiale, utilaje, transport, amplasare și montaj la locațiile stabilite, alte costuri și 
taxe legale legate de activitățile prestate, precum și cheltuieli privind asigurarea 
mentenanței produselor în perioada de garanție. 

         Data afișării anunțului: 26.10.2018 
         Dată limită transmitere propuneri: 02.11.2018 ora 16:00 

         Dată limită consultare: 06.11.2018 
         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: sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din 

Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 sau la fax. 0241/488186  

mailto:sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro

