
Anunț achiziție   
 

Achiziția de garduri mobile de protecție 
 
 
Tip anunț: Achiziție directă 
 
Tip contract: Furnizare de produse 
 
Denumire achiziție: Achiziția de garduri mobile de protecție 
 
Cod CPV   - 34928200 – 0 Garduri 

 
Descriere achiziției:   
 
➢ Garduri mobile de protecție – 75 bucăți 

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

prevăzut cu cadru confecționat din țeavă zincată (galvanizată), se admit abateri în plus 

sau în minus de aprox. 50 mm pentru înălțime și lungime; 

- 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 panouri. 

Deoarece panourile de garduri ce urmează a fi achiziționate se vor amplasa în mai multe 

locații, este necesar un număr de 100 de suporți pentru garduri și 200 de cleme de 

conectare pentru panourile de gard. 

➢     Garduri mobile de delimitare tip jandarmerie – 15 bucăți 

- gard cu înălțimea 1.100 mm și lungimea de 2.500 mm, fabricat din țeavă zincată 

(galvanizată), se admit abateri în plus sau în minus de aprox. 10 mm pentru înălțime și 

de aprox. 100 mm la lungime. 

 
Valoarea estimată fără TVA: 24.734,17 lei fără TVA 
 
Condiții achiziție: Modalitatea de achiziționare a serviciilor se va realiza pe bază de contract, 
conform caiet de sarcini nr. 127216/02.07.2019. 
 
Condiții de participare:  
- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 127216/02.07.2019 
- prezentarea certificatului constatator eliberat de O.N.R.C. care să probeze existența unei legături 
între obiectul achiziției și obiectul de activitate al operatorului economic. 
 
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini nr. 127216/02.07.2019, astfel 
încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței 
cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat. 
 
Oferta financiară va fi prezentată conform structurii din cap. 12 Prezentarea ofertelor din Caietul de 
sarcini nr. 127216/02.07.2019 
 
Propunerea tehnică se va elabora astfel încât să răspundă tuturor solicitărilor prevăzute în caietul 
de sarcini nr. 127216/02.07.2019. 
 
Criterii de adjudecare: atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”.  



 
Data afișării anunț: 22.07.2019 
 
Data limită primire oferte: 26.07.2019, 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 24.07.2019 ora 
10:00 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro 
 
 

mailto:achizițiipublice@primaria-constanta.ro

