
Anunț achiziție   
 

Achiziția serviciului de telefonie mobilă și date mobile 
 
Tip anunț: Achiziție directă 
 
Tip contract: Furnizare de servicii 
 
Denumire achiziție: Achiziția serviciului de telefonie mobilă și date mobilă 
 
Cod CPV   - 64212000 – 5 Servicii de telefonie mobilă 

 
Descriere achiziției:   
Obiectul serviciului îl constituie achiziționarea de către Primăria Municipiului Constanța a serviciului 
de telefonie mobilă și date mobile, prin asigurarea serviciilor de voce/date pentru: 

- un număr de minim 179 și maxim 220 abonamente voce și date mobile, astfel: pentru 
abonament tip 1: un număr minim de 36  abonamente și maxim 40 abonamente; pentru 
abonament tip 2: un număr minim de 143  abonamente și maxim de 180 abonamente); 

- un număr minim 45  și maxim 50  abonați date mobile, inclusiv cartelele SIM astfel: pentru 
abonament tip 3: un număr minim de 36 abonamente și maxim 40 abonamente; pentru 
abonament tip 4   un număr minim de 9 abonamente și maxim 10 abonamente. 

 
Ofertantul câștigător are obligația să mențină numerele de telefon ale beneficiarului, prin serviciul 
de portabilitate dacă este altă rețea de telefonie mobilă decât cea existentă, fără plata suplimentară 
și fără a se întrerupe asigurarea serviciului, mai mult de 6 ore. 
 
Valoarea estimată fără TVA: 68.576,52 lei fără TVA 
 
Condiții achiziție: Modalitatea de achiziționare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, 
conform caiet de sarcini nr. 121498/24.06.2019. 
 
Condiții de participare: cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 
121498/24.06.2019 
Oferta elaborată va respecta în totalitate cerințele din caietul de sarcini. 
 
Oferta va fi întocmită în conformitate cu capitolul V „Modalitatea de întocmire și prezentare a 
ofertei” din caietul de sarcini atașat 
 
Criterii de adjudecare: atribuirea se va face pe baza criteriului “cel mai bun raport calitate preț”.  
 
Data afișării anunț: 12.07.2019 
 
Data limită primire oferte: 18.07.2019, ora 23:59 
 
Modalitate desfășurare: 
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului anunț și a 
caietului de sarcini anexat pe adresa de e-mail: achizițiipublice@primaria-constanta.ro, Număr 
telefon contact: 0241.488.157. Ofertantului câștigător i se va solicita oferta în original la sediul 
Primariei municipiului Constanța din bulevardul Tomis nr. 51, camera 18 “Serviciul 
Management Documente”.  
 

Ofertantii pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, până la data de 16.07.2019 ora 
10:00 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro 
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