
 

 

 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE PRIVIND ACHIZIȚIA DE CABINE ȘI URNE DE VOT  
PENTRU SECȚIILE DE VOTARE 

 

 
1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

 
Specificatiile tehnice se referă la achiziția de cabine și urne de vot necesare 

Primăriei municipiului Constanța.  

 
Cod CPV  44211110 - 6 

 
 

 2. BENEFICIARUL ACHIZIȚIEI 
 

           Municipiul Constanta 

   Adresa: B-DUL. TOMIS nr. 51 
  

 
    3. DURATA ACHIZIȚIEI 
 

 Achiziția se va realiza în 90 de zile de la semnarea contractului de ambele parți. 
 

 
    4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: prețul cel mai scăzut 
 

 
    5. PREZENTAREA CARE FACE OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

 
 

5.1. Achiziție cabine și urne de vot. 

 
 

 
5.1.1 Cabine de vot 

 

  Se va achiziționa un număr de 840 de cabine (90 x 100 cm). 
 Toate cabinele de vot vor fi confecționate din structură metalică demontabilă          

(al cărui schelet se obține din îmbinarea unor elemente independente) cu bara de inox 
sau cromată, ușor de ansamblat și demontat.  
 Pentru departajarea cabinelor se vor realiza draperii din mătase de ornament      

(de tip atlas, tafta) dublu cutate, sau poliester, de culoare bleumarin, cu densitatea de        
400 – 500 gr/mp. 

 Draperiile vor fi prevăzute cu găici cu scai, pentru a fi ușor de atașat și desprins de 
pe cadru. 
 Cabina de vot va fi dotată cu poliță, prevăzută cu cleme de prindere pe structura 

metalică, care să asigure un suport stabil. 
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5.1.2 Urne de vot 
 

Se va achiziționa un număr de 630 urne cu dimensiunea de  75x75x75 cm și      
210 urne cu dimensiunea 40x40x20 cm.   
 Urnele vor fi confecționate la dimensiunile solicitate, cu cadru de inox/aluminiu 

îmbrăcate în policarbonat (plexiglas) opac (colorat), cu capac detașabil, prevăzute cu 
fantă pentru introducerea buletinului de vot și orificii pentru aplicarea sigilului. 

 Urna mobilă va fi prevăzută cu sistem de prindere două mânere din cordelină 
prevăzută cu PVC pentru transport. 
 

6. MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTEI 
 

Oferta financiară va fi elaborată după cum urmează: 
 

Oferta va fi prezentată în prețuri unitare lei fără TVA şi la valoare totală lei cu TVA, 

care va fi evidențiată distinct. 
 

Oferta financiară va fi întocmită după cum urmează: 
 

Nr. 

Crt. 
 

Denumire produs UM  Cantitate 
Pu 

(lei fără TVA) 

Valoare 

(lei fără TVA) 

1 Cabine de vot Buc. 840   

2 Urne de vot 75x75x75 Buc. 630   

3 
Urne de vot 40x40x20 

(urna mobila) 
Buc. 210  

 

Valoare totală lei fără TVA  

Valoare TVA  

Valoare totală lei cu TVA  

 

 
 

7. MODALITATE DE PLATA  
 

Plata facturilor se va face din contul nostru de cheltuieli, deschis la Trezoreria 

Municipiului Constanța, în termen de 15 zile lucrătoare de la admiterea la plată a facturii. 
 Prestatorul va emite factura după punerea în posesie a cabinelor și urnelor de vot 

și semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție, de către ambele părți. 
  
 


