
 

Achiziție de foișoare pentru salvamar 
 

   Cod CPV: 45216124 – Lucrări de construcții de posturi de salvamar; 

 
Obiectul consultării îl constituie achiziția de foișoare pentru salvamar. 

Descriere: cerințe: 
Foișoarele vor avea caracteristicile tehnice conform anexelor. 

 - Confecția metalică trebuie să fie grunduită cu 2 (două) straturi de grund 
și 2 (două) straturi de vopsea rezistentă la mediul salin. Vopseaua va fi în 2 (două) 
culori: roșu și galben. 

 - Materialul din care vor fi confecționate parasolarele copertinelor va fi din 
poliplan, de culoare galbenă,  care să ofere protecție totală împotriva radiațiilor 

UV. 
 - Montarea foișoarelor pentru salvamar se va face cu săpătură direct în nisip. 

 - Conform O.U.G. 19/2006, ART. 6*), alin. (1) : ”Construcțiile și dotările 

admise a se amplasa pe plaja cu destinație turistică sunt următoarele: 

 a) module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot 

amplasa în zona limitrofă; 

 b) dotări pentru agrement specific plajei; 

 c) posturi de prim ajutor și salvare; 

 d) construcții și amenajări cu caracter provizoriu, demontabile; 

 e) instalații de captare a energiei solare în zona bateriilor de dușuri.” 

 
 Alin. (2) ”...operatorii de plajă care au încheiat contract de închiriere cu 

titularul dreptului de administrare a plajelor pot amplasa pe plajă construcțiile și 
dotările prevăzute la art. 6 fără autorizație de construire” 

PREZENTAREA OFERTELOR 

 - Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare/bucată reprezentând 
toate cheltuielile necesare confecționării și montării. 

 - Oferta va fi prezentată cu următoarea structură: 

 

 

Articol 

 

U.M. 

 

Nr. buc. 

Preț unitar 

per bucată 

Valoare totală 

Preț unitar x 
16 buc 

Confecționare și 

montare foișoare 

 

buc. 

 

16 

 

 

 

 

 

Aspecte supuse consultării: Se solicită furnizorilor prețul detaliat pentru 
operațiunile enumerate mai sus. 
Data afișări anunțului: 13.03.2018; 

Termen limita primire oferte: 19.03.2018; 

Termen limita consultare: 21.03.2018; 

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 andreea.stefanescu@primăria-constanța.ro, la sediul din mun. 

Constanța, str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 sau la fax. 0241/488168.  
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