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Specificațiile tehnice minimale privind consultarea pietei  

Confectionare, montare si demontare pereți despărțitori 

la autospecialele utilizate de către Direcția Poliția Locală 
 

 

 

Cap. 1.  Date Generale 
 

1.1. Scopul și Obiectul achiziției 
 

 Montarea de pereți despărțitori la 6 autospeciale utilizate de către Direcția 

Generală Poliția Locală din cadrul Primăriei municipiului Constanța pentru separarea 

spațiului din față de cel din spate în vederea protecției șoferului și a însoțitorului de 

persoanele transportate la secție. 
 

1.2. Cod CPV 
 

   44112310 - Pereți despărțitori 
 

1.3 Autoritatea contractantă 
 

 Municiupiul reședință de Județ Constanța 
 

 Bdul. Tomis, nr. 51, cod fiscal 4785603 
 

1.4 Tipul achiziției 
 

 Achiziție directă - Contract 

   

Cap. 2. Caracteristice tehnice minimale 
 

 Pereții despărțitori care va fi montați pe autoturisme Dacia Logan, producție 

2018, vor fi confecționate din tablă și prinse cu nit-uri pop. 
 

 Modelul de perete despărțitor se regăsește în pozele atașate, iar pentru detalii 

privind dimensiune, grosime și modul de prindere, se poate pune la dispoziție un 

autoturism pentru vizualizare. 

 

 Cap. 3. Modul de prezentare a ofertelor 
 

 Operatori economici pot trimite atât oferte financiare cât și propuneri tehnice. 
 

Oferta financiară va include confecționatul, montatul și demontatul ansamblului, 

cu refacerea elementelor afectate la montaj (ex. Tapițerie). Pentru o înțelegere cât 

mai clară a ofertei, aceasta va fi defalcată după următorul model: 
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Nr. 

crt 
Denumire operațiune Cantitate 

Preț unitar  

Lei fără TVA 

Valoare 

Lei fără TVA 

1 Confecționat perete despărțitor  

4 

  

2 Montat echipament   

3 Demontat echipament   

4 Refacere elemente afectate   

Valoare totală Lei fără TVA   
 

 Notă Operațiunile din tabel trebuie să includă toate cheltuielile necesare realizării 

(materiale + manoperă). Eventuale costuri suplimentare nu vor fi decontate. 
 

Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare și va fi însoțită de descrierea 

tehnică a produsului ofertat.  
 

 Propunerile tehnice pot conține variante de produse, care să conțină 

caracteristicile minime de bază din specificațiile tehnice, dar și cele ale produsului în 

detaliu. 

 

 Cap. 4. Condiții de prestare a serviciilor 
 

4.1. Livrarea, montatul și demontatul cu refacerea componentelor afectate vor 

fi asigurate de către ofertant, pe cheltuiala sa exclusivă. 
 

 4.2. Montatul și demontatul echipamentului trebuiesc făcute în service-uri 

agreate Dacia, autoturismele făcând obiectul unor contracte de leasing operațional pe 

4 ani 
 

 4.3 Demontatul echipamentelor și refacerea elementelor afectate de montaj, vor 

fi efectuate cu 30 de zile înainte de terminarea contractelor de leasing operațional, 

respectiv Ianuarie 2022. 
 

 4.4. Dimensiunile ansamblului, tip/grosime tablă și modelul/culoarea vor trebuii 

să fie similare celor existente. Pentru imagine completă a ansamblului, se poate pune 

la dispoziție un autoturism în vederea vizualizării și efectuării de măsurători.  
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