
 

Anunț consultare piață privind achiziția de ”Servicii veterinare cu medici de 
liberă practică” 

 

 
Municipiul Constanţa; Cod Fiscal 4785631 

Adresa : Primăria Municipiului Constanţa, B-dul. Tomis, Nr.51, Constanţa, cod 
poştal 900725, tel/fax 0241/488151 

Anunț consultare piață privind achiziția de ” Servicii veterinare cu medici de 

libera practică” 
Cod CPV 85200000-1 : Servicii medicale veterinare 

Obiectul consultării: îl constituie achiziţia de” Servicii veterinare cu medici de 
libera practică” . 

Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a 

estimării valorice: Se solicită oferta furnizorilor pentru următoarele prestații / buc:  
- Examinarea medicală a câinilor la intrarea în adăpost și efectuarea 

tratamentelor obligatorii (vaccinare antirabică, deparazitări interne si externe, 
aplicarea mijlocului de identificare obligatoriu agreat de beneficiar – microcip); 

- Examinarea medicală zilnică a câinilor din adăpost si efectuarea 

tratamentelor acolo unde se impune (7 zile pe săptamâna); 
- Sterilizarea câinilor ce urmează a fi revendicați/adoptați – 

ovarohisterectomie pentru femele si orhidectomie bilaterala la mascul; 
- Examinarea câinilor la iesire din adăpost; 
- Introducere date in RECS și completare și eliberare  carnete de sănătate 

cu toate operațiunile efectuate pe durata cazării in adăpost a câinelui;  
- Eutanasierea câinilor a căror termen legal de ședere in adăpost a fost 

depășit si a câinilor care au fost diagnosticați cu boli incurabile conform Hotărârii 
nr.24 /03.12.2011 a Colegiului Medicilor Veterinari. Câinii bolnavi incurabil sunt 

eutanasiați in termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului,  daca nu sunt 
adoptați / revendicați in aceasta perioada.  

- Sterilizarea câinilor cu stăpân in cadrul programului de Sterilizări 

Gratuite; 
- Dezinfecție spații de cazare ; 

- Eliminarea deșeurilor medicale provenite in urma tuturor operatiunilor 
efectuate;  

- Asistența medical veterinara va fi asigurată in permanență 8 ore pe zi, 

in fiecare zi lucrătoare iar in zilele de sâmbată si duminică se vor efectua doar 
examinările medicale zilnice; 

- Toate medicamentele,materialele sanitare, resursa umana vor fi 
asigurate de cabinetul medical veterinar dar se vor desfașura în incinta cabinetului și 
blocului operator al adapostului pentru câinii fără stăpân din Municipiul Constanța. 

Medicamentele si materialele sanitar-veterinare folosite vor fi omologate in Romania, 
încadrate în termenele de valabilitate si vor respecta legislatia in vigoare. 

- Prestatorul se obligă să completeze absolut toate registrele de 
specialitate si să le pună la dispoziția beneficiarului ori de câte ori este nevoie și i se 
solicită și este direct răspunzator de corectitudinea si veridicitatea tuturor datelor 

înscrise.  
  Data afişării anunţului: 05.04.2018 

Data limită transmitere propuneri:  11.04.2018 
Data limită transmitere consultare: 13.04.2018 
Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a 

transmite oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea 
celor precizate în anunţ. 

   
Propunerile vor fi transmise la adresa de email: cristina.itoafa@primaria-

constanta.ro, la sediul Primăriei Municipiului Constanța, Direcția Gestionare Servicii 

Publice, din str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, Constanța  și/sau la nr. Fax 0241/488168. 
 


