
                                                                                              

 Anunț 
cu privire la achiziția de ștampile necesare 

Primăriei municipiului Constanța 
 

 
Tip anunț: Achiziție directă 
Tip contract: Comandă 

Denumire achiziție: achiziția de ștampile necesare Primăriei municipiului Constanța 
 

Cod CPV: 30192153  – 8 ,,Ștampile cu text” 
 

Descriere achiziție: Primăria municipiului Constanța intenționează achiziția de 

ștampile având următoarele specificații tehnice :     
   

Ștampila triunghiulară 40x40x40 mm Buc 1 

Ștampila rotundă cu diametrul 30 mm Buc 1 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 60x30 mm Buc 2 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 42x8 mm Buc 2 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 55x10 mm Buc 2 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 48x12 mm Buc 2 

   

Ștampila înseriatoare automată cu 6 cifre. 

Sistem automat, tamburi metalici rezistenți la apasări 
puternice;repetate. 
Cinci din cele șase cifre să se schimbe automat. 

Ștampila să poată număra de la 0 până la 999999. 
Sistemul să permită repetarea unui număr de 1 până la 6 ori, 

de 12 sau 20 de ori. 
Aparatul să aibă o tușieră încorporată. 

Buc 9 

   

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 90x10 mm Buc 6 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x50 mm Buc 22 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x60 mm Buc 15 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x80 mm Buc 7 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x110 mm Buc 3 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x75 mm Buc 11 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x55 mm Buc 10 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x45 mm Buc 13 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x65 mm Buc 10 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x35 mm Buc 6 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x25 mm Buc 1 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 105x50 mm Buc 7 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x85 mm Buc 10 



Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x10 mm Buc 2 

Ștampila dreptunghiulară cu amprentă 70x40 mm Buc 2 

 
Modelul ștampilelor va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii. 

Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - 
Constanța, să fie inclus în prețul produselor. 

 
Valoarea estimată: 26.100 lei lei fără TVA 
Condiții achiziție: cu respectarea prezentului anunț 

Condiții participare: cu respectarea prezentului anunț 
Criterii adjudecare: Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai 

scăzut” 
 

Transportul produselor la sediul beneficiarului vor fi incluse în preț. 
 
Termen limită primire oferte: 06.08.2018 
 
 

Modalitate desfășurare: 
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform 

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

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

 


