
ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANTA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECȚIA TEHNIC ADMINISTRATIV
SERVICIUL ADMINISTRATIV TEHNICO ECONOMIC
NR. 95352/11.06.2018

Aprob,
PRIMAR,

DECEBAL FĂGĂDĂU

Anunț consultare piață
privind determinarea valorii estimate pentru achiziția de mobilier

Autoritate contractanta:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanta, cod poștal
900725, România

Obiect consultare : achiziția de mobilier necesar Primăriei municipiului Constanța

Cod CPV: 39100000

Descriere consultare: Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze
mobilier necesar Primăriei municipiului Constanța astfel:

nr.
crt.

Denumire produs Cantitate

1. Birou 200x90x75 cm confecționat din sticla si metal, culoare
negru, picioarele confecționate din aluminiu, blat din sticla cu
grosimea de 12 mm.

1

2. Pazie 152x14,8x3,5 cm confecționată din pal negru (pentru birou
poziția 1)

1

3. Birou 200x90x74 cm confecționat din sticla neagra si metal crom,
picioarele confectionate din crom cu interval de ajustare de 20
mm, suprafata din sticla sunt ancorate de structura prin lipire pe
suporturi din otel inoxidabil.

1

4. Dulap jos retur 122,5x60x59,7 cm MDF culoare nuc/alb (pentru
birou pozitia3)

1

5. Masa consiliu 200x120x75 cm confecționată din sticla si metal, 1



culoare negru

6. Masa discuții 120x74cm confecționată  din sticla neagra si metal
crom

1

7. Casetiera 3 sertare 48,6x51,3x61 cm confecționată din sticla si
metal, culoare negru

1

8. Dulap format din - modul 243,6x46,3x1,8 cm confecționat din mdf
negru mat, set laterale 1,8x46,3x78,7 cm  , dulap jos 4 sertare
sticlă 60x46,3x158,3 confecționat din sticla neagră si pal antracit,
dulap jos o ușă 60x46,3x81,5   confecționat din sticla neagră si
pal antracit, dulap jos o usă 60x46,3x81,5 cm confecționat din
sticla neagră si pal antracit, picioare reglabile pe inaltime
confectionate din nailon negru terminat perimetric cu o margine
de 0,4 mm melamina, balamalele usilor vor fi echipate cu kituri de
amortizoare, usile se pot bloca cu un cilindru detasabil si
prevazute cu cheie dubla anti-accident, manerele vor fi
confectionate din metal.

1

9. Dulap format din – dulap mediu o ușă 45x46,3x155,5 cm
confecționat din MDF culoare nuc italian/alb – 2buc., dulap mediu
2 uși 90x46,3x4 cm  confecționat din MDF  culoare nuc italian/alb,
top și baza dulap modular 182,4x46,3x4 cm  confecționat din MDF
culoare nuc italian, set laterale dulap 1,2x46,3x154,9 cm
confecționat din MDF nuc italian, structura sertarelor să fie
acoperită cu pvc negru, care se rulează pe șine metalice cu
rulmenți de nailon la sfârșitul cursei în deschiderea și închiderea
amortizată.
Ușile și fronturile sertarelor sa fie realizate din MDF sp.18mm cu
folie 3d . Ușile mici și mijocii din lemn să fie echipate cu sistem  de
blocare, ușile înalte  echipate cu blocare cu tije rotative cu 2
puncte de blocare. Toate ușile din lemn sa fie echipate cu sistem
de amortizare cu închidere moale.
Mânerele sunt din metal cu finisaj cromat.

1

10. Fotoliu 61x68x132 cm piele maro 1

11. Fotoliu vizitator 61x70x101  cm piele maro 6

12. Fotoliu 61x68x132 piele neagră 1

13. Fotoliu vizitator 61x70x101 cm piele neagră 4

14 Canapea 2 locuri 135x80x81 cm piele neagră 1

15. Demifotoliu 83x80x71 cm piele neagră 1

Aspecte supuse consultării:
Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț.

Data afișării: 13.06.2018
Data limită transmitere propuneri:  21.06.2018
Data limită consultare 22.06.2018



Modalitate desfășurare:

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform
prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro,
cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.

Director Executiv, Director Executiv Adjunct,

Eugen Căruntu Cristina Dragomir

Șef Serviciu

Alexandru Țăranu

Inspector,

Kenan Memiș


