
 

 
„Achiziție garduri mobile de protecție” 
 

 Cod CPV: 34928200-0 – Garduri 
 

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze garduri mobile 
de protecție cu accesoriile necesare amplasării (suporți și cleme) precum și garduri 
mobile de delimitare tip jandarmerie. 

Panourile de gard temporar sunt necesare pentru delimitare trafic, 
împrejmuirea temporară a unor obiective precum și pentru clădirile cu risc seismic. 

Se vor va respecta următoarele caracteristici, după cum urmează: 
Garduri mobile de protecție  

- gard cu înălțimea de 2.000 mm și de lungimea 3.500 mm fabricat din 

țeavă zincată; 
- dimensiunea ochilor de plasă trebuie să nu fie mai mare de 300/100 mm; 

- pentru punerea pe poziție de asemenea sunt necesari suporți din PVC 
reciclat pentru susținere, precum și cleme cu șurub pentru realizarea legăturii 
dintre panourile de gard  

Deoarece panourile de garduri ce urmează a fi achiziționate se vor amplasa în 
mai multe locații, necesarul de accesorii este mai mare, fiind necesar un număr 

suplimentar atât de suporți cât și de cleme de prindere.  
Garduri mobile de delimitare tip jandarmerie  

- gard cu înălțimea de 1.100 mm lungimea de 2.000 mm și fabricat din 
țeavă zincată; 
 Aspecte supuse consultării: 

 Oferta financiară va include prețul unitar fără T.V.A., valoarea totală, precum 
și T.V.A. care va fi evidențiat în mod distinct, conform tabelului de mai jos. 

 
 

 

  

Nr. 

Crt. 

Denumire  U.M. Cantitate Preț 

unitar 
fără 

T.V.A. 

T.V.A. Preț 

total 
fără 

T.V.A. 

T.V.A. 

lei lei lei lei 

1. 
 

Gard mobil de protecție buc. 50     

Suport gard mobil buc. 100     

Cleme de conectare 
pentru panourile de gard 

buc. 200     

2. Gard mobil de 
delimitare (tip 

jandarmerie) 

buc. 15     

Valoare totală   

Valoare totală cu TVA  

 
Preţurile vor include toate cheltuielile legate personal, materiale, transport la 

locația stabilită (Municipiul Constanța), alte costuri și taxe legale. 
Se solicită opinia furnizorilor cu privire la modelele produselor precum și 

prețul acestora fără T.V.A. pe bucată. 

 
         Data afișării anunțului: 26.03.2019 

 
         Dată limită transmitere propuneri: 05.04.2019 ora 16:00 



 

 
         Dată limită consultare:  08.04.2019 
 

         Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a 
transmite oferta de preț, cu respectarea celor precizate în anunț. 

 Adresa de e-mail: sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din 
Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 sau la fax. 0241/488186  
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