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Anunț consultare piață 

privind determinarea valorii estimate pentru achiziția de lucrări de 
reparare balustradă Cazino Constanța 

 
 

Autoritate contractantă: MUNICIPIUL CONSTANȚA  

Adresa poștală: bd. Tomis nr. 51, Constanța, Localitatea Constanța, cod poștal 
900725, România  

 
Obiect consultare: Lucrări de reparare balustradă Cazino Constanța. 

   
Cod CPV - 45442121-1 – Lucrări de vopsire a structurilor 

 

Descriere consultare: 
Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze lucrări de 

vopsire a balustradei din zona Cazino Constanța, porțiunea cuprinsă între 
Comandamentul Flotei și zidul de apărare din partea de nord a promenadei. 

Pentru vopsirea balustradei din zona Cazino Constanța, se vor efectua 

minim următoarele operațiuni: 
- pregătirea corespunzătoare a suprafeței de vopsit prin decapare, ardere cu 

lampă de benzină, îndepărtare (răzuirea) cu rașcheta, hârtie abrazivă, perie de 
sârmă, etc., procedee ce presupune îndepărtarea oricăror depuneri (oxizi metalici, 
acumulări de praf, urme de ulei şi grăsimi, rugină, săruri şi alţi compuşi contaminanţi) 

care determină reducerea/pierderea aderenţei straturilor de protecţie aplicate 
ulterior, acordând o atenție mărită zonelor cu defecte şi degradări, în sensul 

îndepărtării ruginii și altor depuneri;  
- ulterior pe toate suprafețele balustradei se vor aplica două straturi de grund 

alchidic anticoroziv pentru exterior cu rezistență mărită la mediul salin, respectând 

timpii de uscare dintre straturi, recomandați de producător; 
- toate suprafețele balustradei vor fi acoperite cu 2 straturi de vopsea alchidică 

anticorozivă, rezistentă la mediul salin;  
   Vopsirea suprafețelor se va realiza cu respectarea nuanței de vopsea existentă, 

respectiv culoarea ALB. 

Pe timpul executării lucrărilor de vopsire a balustradei din zona Cazino 
Constanța, vor fi luate toate măsurile de protejare a pietonilor și autovehiculelor 

situate în apropiere, asigurând zona de lucru prin împrejmuire. 
De asemenea, executarea lucrărilor se va realiza manifestând o atenție 

deosebită arhitecturii balustradei, nefiind permise modificări de structură și aspect. 

Aspecte supuse consultării: 
Oferta financiară va include prețul lucrării, fără T.V.A., care va fi evidențiat în 

mod distinct, conform tabelului de mai jos: 

Nr. 

Crt. 

 

Operațiuni 

 

U.M. 

 

Cantitate 

Preț 

unitar  
fără 
TVA 

 

TVA 

Preț 

total  
fără 
TVA 

 

TVA 

lei lei lei lei 

 
1. 
 

 
Vopsire 
balustradă 

Pregătirea 
suprafeței prin 
curățare 

(decapare, 

 
 
 

 

 
 
 

 

    



razuire, ardere 
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benzină, etc.) 

mp 60 mp  

Grunduire  
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Vopsire  
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Valoare totală   

Valoare totală cu TVA  

  
Preţurile vor include toate cheltuielile legate de manoperă/personal, materiale, 

utilaje, alte costuri și taxe legale legate de activitățile prestate. 
         Condițiile nu sunt restrictive, orice formă fiind acceptată. 

 
         Data afișării anunțului: 15.04.2019 
 

         Dată limită transmitere propuneri: 19.04.2019 ora 15:00 
 

         Dată limită consultare: 22.04.2019 
 
         Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a 

transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, 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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