
  

    

Anunț consultare piață 
privind determinarea valorii estimate pentru  

achiziția unui tractor pentru tuns gazonul cu accesorii  
necesar Primăriei municipiului Constanța 

 

Autoritate contractanta: 
MUNICIPIUL CONSTANTA 
Adresa postala: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanta, cod poștal 

900725, România 
 

Obiect consultare : achiziția unui tractor pentru tuns gazonul cu accesorii necesar 
Primăriei municipiului Constanța. 
  

Cod CPV: 16311100 – 9 – mașini de tuns iarba pentru peluze, parcuri și 
terenuri de sport 
 
Descriere consultare:  Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze 
un tractor pentru tuns gazonul cu accesorii necesar Primăriei municipiului Constanța cu 

următoarele caracteristici: 
 

Specificații tehnice: 
 

DENUMIRE TRACTOR PENTRU TUNS GAZONUL CU ACCESORII 

CARACTERISTICI 
MINIME 

 
- Angrenare electrica a cuțitelor 

- Transmisie hidrostatică rapidă 
- BioClip® de la scaun 

- Transmisie hidrostatică operată de pedală 

 

 

 

DENUMIRE TRACTOR PENTRU TUNS GAZONUL CU ACCESORII 

ALTE 
CARACTERISTICI 

- Sistem TrioClip 
- Indicator stare baterie cu priză încărcare 

- Volan ergonomic, Scaun reglabil, Apărătoare cu perii 
- Maneta reglaj înălțime de tăiere montată pe aripă 
- Punte față pivotantă 

- Roți anti-scalp, Suport pahar, Conector pentru furtunul de apă 
- Sistem de operare pentru mersul înapoi (ROS) 

- Port de conectare a furtunului de apă pentru spălarea 
  punții de tăiere 

 

  Masă de tăiere 

- Lățime de tăiere min. 100 cm 
- Roți anti-scalp 

   Motor 
- Cilindri 2 
- Tip carburant - benzină 

- Filtru ulei - DA 
- Putere 2600 rpm 

  Sistem de tracțiune 
- Viteză mers inainte min-max 3,5 km/h 
- Metodă de condus - acționare cu pedală 



  Transmisie 
- Tip transmisie Fast Hydrostatic 

  Echipare 
- Tip volan Ergonomic-soft grip 
- Colector inclus 

- Volum colector min. 300 l 
- Contor Digital 

  Zgomot 
- Emisii zgomot max. 100 dB(A) 
 

Accesorii  Montate posterior: 
- Rolă pentru nivelare 

- Dispozitiv de împrăștiere 
- Scarificator pentru platformă accesoriu 

- Aerator pentru platformă accesoriu 
- Platformă accesoriu pentru aerator, plug și scarificator 
- Remorcă  

 
Montate frontal: 

- Lamă pentru zăpadă 
       

 
Aspecte supuse consultării: 
 Se solicită oferte de preț cu respectarea prezentului anunț. 
 Produsul va fi livrat în municipiul Constanța 

 

Data limită transmitere propuneri:  03.05.2019 
Data limită consultare: 06.05.2019 
 
Modalitate desfășurare: 

 
Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform 

prezentului anunț pe adresa de e-mail: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât 

și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51. 
 


