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Anunț consultare piață 

privind achiziția și montarea a 76 platforme supraterane modulare pentru 

colectarea selectivă a deșeurilor 
 

 Obiectul consultării : îl constituie achiziția și montarea unui număr de 76 
platforme supraterane modulare pentru colectarea selectivă a deșeurilor 
 

 Aspecte supuse consultării în vederea estimării valorice: 
 

 76 platforme supraterane modulare  Dimensiuni de gabarit pentru un 
modul: – Lungime 1190mm x lățime 1510mm x înălțime 2100 mm 
 

 Platforma va fi realizată din mai multe module alipite, fixate între ele cu 
șuruburi, elementele de fixare trebuie să fie vizibile doar la interior. La îmbinarea 

modulelor, în zona acoperișului acestea trebuie să fie prevăzute cu garnitură de 
cauciuc pe toată lungimea îmbinării pentru a împiedica pătrunderea apei în 
interiorul platformei. 

 Dimensiunile maxime de gabarit ale platformelor trebuie să se încadreze în 
toleranțe de ±100 mm față de dimensiunile specificate, pentru a se putea introduce 

în fiecare modul câte un eurocontainer standard de 1100 litri. 
 Dimensiuni modul: lungime 1190 mm, lățime 1510 mm, înălțime 2100 mm. 

 Modulele trebuie să fie realizate dintr-un cadru metalic din profile de oțel. 
 Pereții si acoperișul trebuie să fie realizate din panouri termoizolante cu 
grosime de aproximativ 30mm. 

 Modulele trebuie să fie prevăzute cu uși individuale suficient de mari pentru a 
permite amplasarea în interior a câte unui container standard, cu capacitate de 

1100 l. 
 În uși se încastrează fante metalice cu dimensiuni 520x430 mm. Fantele 
trebuie să fie prevăzute cu trape circulare sub formă de tambur, cu diametrul de 

400 mm.  
Tamburul  trebuie să fie executat din tablă inox cu grosimea de 1 mm, 

compus din două discuri laterale prevăzute cu margini ambutisate de minim 10 mm 
pentru întărire și prevăzute central cu lagăre pe bucși de teflon ce asigură rotirea 
acestuia.  

Discurile trebuie să fie unite între ele printr-o tablă din inox roluită, cu 
lungime de 470 mm formând o trapă cu o cavitate în care se așează deșeurile. 

 Pe fiecare modul trebuie aplicat câte un set de simboluri, cu dimensiuni de 
minim 250x250 mm, care indică tipurile de deșeuri ce pot fi colectate. 
 La partea inferioară modulele trebuie să prezinte plăci prevăzute cu găuri, 

pentru fixarea pe platforma de montaj. 
 

 Se solicită opinia agenților economici cu privire la: 
- propunere de preț pentru un modul. 

 

Data afișării anunțului: 12.09.2018 
Data limită transmitere propuneri: 26.09.2018 ora 16,00 

Data limită consultare: 28.09.2018 ora 16,00 
 
Modalitate de desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a 

transmite oferte de preț, în vederea estimării valorice. 
 

Ofertele pot fi depuse prin e-mail: manolache.dragos@primaria-constanta.ro, 
grecu.alin@primaria-constanta.ro, radu.julieta@primaria-constanta.ro  la sediul din 
str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța sau prin fax la nr. 0241488168.   
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