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ANUNŢ PUBLICITATE 

privind achiziția directă „Furnizare și montare rulori de gazon” 
  

 

Informații generale privind autoritatea contractantă: 

Municipiul Constanța; Cod Fiscal 4785631 
Adresa: Primăria Municipiului Constanța, Bd. Tomis, nr. 51, Constanța, cod postal 

900725, nr. telefon 0241 / 488176. 

  

Obiect consultare: îl constituie determinarea valorii estimate pentru achiziția directă 
„Furnizare și montare rulouri de gazon”. 
 Cod CPV 45111291- 4 – Lucrări de amenajare a terenului. 
  
Descriere:  

Primăria Municipiului Constanţa intenţionează să achiziţioneze și să monteze 
rulouri de gazon natural, necesar pentru amenajarea rapidă a terenurilor, prin 

reducerea semnificativă a timpului de instalare a unei peluze de gazon pe 
amplasamente de dimensiuni mici (casetele stradale, fâșii stradale, intersecții, sensuri 
giratorii, etc.). 

Achiziția se va realiza cu un singur operator economic 
 Durata contractului de furnizare: 12 (douăsprezece) luni. 

Consultarea pieței se realizeză în vederea determinării cât mai reale a valorii 
estimate privind achiziția directă ,, Furnizare și montare rulouri de gazon’’.  
 

Aspecte supuse consultării: 

Se solicită opinia prestatorilor care produc, comercializează și montează rulouri 

de gazon în vederea stabilirii prețului unitar / mp., pentru: 

-rulouri de gazon natural, inclusiv transportul la beneficiar; 

-montarea rulourilor de gazon natural (pregătirea terenului, întinderea și 

instalarea rulourilor de gazon natural). 

 

1.Specificații tehnice pentru rulourile de gazon natural. 

Rulourile livrate vor fi din gazon natural, rezistent la secetă și arșiță specifică 

climei din Dobrogea.  

Materialul se va livra sub formă de paleți. 

Ruloul de gazon avea o lungime de 25 m și o lățime de 1 m. 

Materialul livrat va avea o stare de vegetație bună fără atac de boli și dăunători. 
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Rulourile livrate vor fi din același lot de însămânțare. 

Covorul vegetal trebuie să fie uniform, bine înrădăcinat în substratul de 

înrădăcinare, de culoare verde intens pentru a realiza o peluză compactă, de 

aceeași vârstă, culoare și fără goluri de răsărire.  

Transportul produsului la beneficiar se va realiza de către operator . 

Personalul manipulant pentru încărcarea / descărcarea materialului va fi pus la 

dispoziție de către operator. 

 

2.Specificații tehnice pentru montarea rulourilor de gazon natural. 

Montarea rulourilor de gazon natural, include pregătirea terenului, întinderea și 

instalarea rulourilor de gazon natural. 

Lucrările de amenajare a peluzei cu rulou de gazon natural vor include: 

- curățarea terenului de vegetație ierboasă existentă și transportul resturilor 

vegetale și a altor materiale folosite în interiorul și în afara zonei de lucru; 

- mobilizarea solului, teren tare la 10 cm, pentru realizarea prizei cu materialul 

care va fi montat inclusiv mărunțirea și nivelarea în vederea aducerii la 

aceeași cotă a terenului; 

- împrăștierea cu lopata a nisipului (include transport auto și costul cantității 

de nisip folosit); 

- întinderea și instalarea rulourilor de gazon natural; 

- administrarea de substanțe chimice necesare creșterii și dezvoltării 

(ierbicide, fertilizare fazială, etc.) la 7 și 14 zile de la instalare; 

- udatul cu furtunul imediat după instalare în funcție de necesități timp de 14 

zile de la instalare; 

- tăvălugirea rulourilor de gazon; 

- transport apă cu cisterna pentru udat. 

Personalul de specialitate care va realiza montarea rulourilor va fi pus la 

dispoziție de către operator. 

Apa necesară pentru udat după instalare va fi pusă la dispoziția operatorului de 

către beneficiar. 

În ofertă se va prezenta: 

- prețul unitar, pentru rulouri de gazon natural, în lei fără T.V.A. / mp; 

- prețul unitar, pentru montarea rulourilor de gazon natural, în lei fără 

T.V.A. / mp. 

Prețurile unitare vor include toate cheltuielile privind producerea, 

aprovizionarea, manipularea, transportul și toate cheltuielile indirecte, taxele, 
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impozitele considerate obligaţii legale ale contractanţilor, profitul, exclusiv 

T.V.A. 

Prețul unitar se va exprima în lei fără T.V.A., iar taxa pe valoare adăugată va fi 

evidențiată distinct. 

 

Data afișării anunțului: 23.11.2018   

Data limită transmitere propuneri: 28.11.2018   

Data limită consultare: 29.11.2018  

Modalitate desfășurare: Propunerile privind  ofertele de preţ se pot se pot transmite 

la adresele de email: servicii.publice@primaria-constanta.ro sau 

secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro 

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.171, 
persoana de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu Gestionare Spații Verzi. 
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