
Anunț
cu privire la achiziția de steaguri și suporturi
necesare Primăriei municipiului Constanța

Tip anunț: Achiziție directă
Tip contract: Comandă
Denumire achiziție: achiziția de steaguri și  suporturi necesar Primăriei municipiului
Constanța

Steaguri - Cod CPV: 35821000 – 5
Suport arborare - Cod CPV: 35821100 – 6

Descriere  achiziție:  Primăria  municipiului  Constanța  intenționează  să  achiziționeze
steaguri  și  suporturi  necesare  Primăriei  municipiului  Constanța  cu  următoarele
caracteristici:

Nr.
Crt. Tipul Dimensiune

( l/L cm )
Cantitate

(buc)

1

Steag   Uniunea  Europeană  cu  suport  -  marginile
steagului  să  fie  brodate  cu  ciucuri  și  franjuri  aurii.
Suportul să fie realizat din aluminiu cromat auriu, vârf cu
bilă,dimensiunile  catargului  220 cm, diametrul  30 mm,
dimensiunea bază maxim 30 cm.

90x135 1

2

Steag  Nato  cu  suport  -  marginile  steagului  să  fie
brodate cu ciucuri și franjuri aurii. Suportul să fie realizat
din  aluminiu  cromat  auriu,  vârf  cu  bilă,dimensiunile
catargului 220 cm, diametrul 30 mm, dimensiunea bază
maxim 30 cm

90x135 1

3

Steag  tricolor  România  cu  suport - marginile
steagului  să  fie  brodate  cu  ciucuri  și  franjuri  aurii.
Suportul să fie realizat din aluminiu cromat auriu, vârf cu
bilă,dimensiunile  catargului  220 cm, diametrul  30 mm,
dimensiunea bază maxim 30 cm.

90x135 1

4

Steag  cu  emblema  Primăriei  municipiului
Constanța  cu  suport  -  marginile  steagului  să  fie
brodate cu ciucuri și franjuri aurii. Suportul să fie realizat
din  aluminiu  cromat  auriu,  vârf  cu  bilă,dimensiunile
catargului 220 cm, diametrul 30 mm, dimensiunea bază
maxim 30 cm.

90x135 1

5
Steag Uniunea Europeană, cu prindere în toate părțile
din material (poliester) microperforat recomandat pentru
zonele cu vânt puternic

600x400 1

6
Steag  Nato, cu  prindere  în  toate  părțile  din  material
(poliester)  microperforat  recomandat  pentru  zonele  cu
vânt puternic

600x400 1

7
Steag tricolor România, cu prindere în toate părțile din
material  (poliester)  microperforat  recomandat  pentru
zonele cu vânt puternic

600x400 1

8

Steag  cu  emblema  Primăriei  municipiului
Constanța,  cu  prindere  în  toate  părțile  din  material
(poliester)  microperforat  recomandat  pentru  zonele  cu
vânt puternic

600x400 1

9
Steag  cu  emblema  Dobrogei,  cu  prindere  în  toate
părțile din material (poliester) microperforat recomandat
pentru zonele cu vânt puternic

600x400 1



10

Steag  tricolor  România,  steag  de  birou,  tip  fanion.
Drapelul trebuie să fie confecționat din poliester cu față
dublă ,prevăzut cu un sistem de prindere, pe suport de
birou.

15x25 10

11

Steag  cu  emblema  Primăriei  municipiului
Constanța, steag de birou, tip fanion. Drapelul trebuie
să fie confecționat din poliester cu față dublă, prevăzut
cu un sistem de prindere,pe suport de birou.

15x25 10

12

Steag  Uniunea Europeană, steag de birou, tip fanion.
Drapelul trebuie să fie confecționat din poliester cu față
dublă ,prevăzut cu un sistem de prindere, pe suport de
birou.

15x25 10

13 Suport cu 3 brațe pentru steag cu dimensiunea 15x25,
confecționat din inox cromat

Inaltime
suport 35 cm 10

14
Eșarfa Primar – executată din mătase, fiecare culoare
să aibă aceeași lățime, și se va termina la unul din capete
cu un ciucure având culorile drapelului național.

200x15 5

15

Steag tricolor România – drapelele vor fi confecționate
din material de mătase rezistent la intemperii (montarea
acestora va fi in exterior) și vor fi prevăzute cu o cusătură
de 5 cm pentru lance.

90x135 802

16

Steag  cu  emblema  Primăriei  municipiului
Constanța, - drapelele vor fi confecționate din material
de mătase rezistent la intemperii (montarea acestora va
fi in exterior) și vor fi prevăzute cu o cusătură de 5 cm
pentru lance.

90x135 200

17

Steag   Uniunea  Europeană,  - drapelele  vor  fi
confecționate  din  material  de  mătase  rezistent  la
intemperii (montarea acestora va fi in exterior) și vor fi
prevăzute cu o cusătură de 5 cm pentru lance.

90x135 100

18

Steag  tricolor  România  vertical  (tip  coloană)  -
drapelele  vor  fi  confecționate  din  material  de  mătase
rezistent  la  intemperii  (montarea  acestora  va  fi  in
exterior) și vor fi prevăzute cu o cusătură de 5 cm pentru
lance.

45x450 4

19
Lance lemn port drapel – lancea va fi confecționată din
lemn de esență moale (brad) ascuțit pe o porțiune de 10
cm.

3x185 184

20
Lance lemn port drapel – lancea va fi confecționată din
lemn de esență moale (brad) ascuțit pe o porțiune de 10
cm.

2,5x185 918

Valoarea estimată: 90.117 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.
Data afişării: 01.11.2018
Termen limită primire oferte: 06.11.2018

Modalitate desfășurare:
Orice persoană interesată 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 Constanța, b-dul Tomis nr. 51.

mailto:memis.kenan@primaria-constanta.ro

