
 

Furnizare arbori decorativi Prunus Serrulata, cultivar Kanzan pentru 

municipiul Constanţa 

 

 

Tip anunț : Achiziție directă; 

Tip contract: Produse; 

Denumire achiziție: Furnizare arbori decorativi Prunus Serrulata, cultivar 
Kanzan pentru municipiul Constanţa; 

Cod CPV – 03452000-3 – Arbori;   

Descriere achiziției:  Furnizare arbori decorativi Prunus Serrulata, cultivar Kanzan 
pentru municipiul Constanţa, conform caracteristicilor caietul de sarcini  nr. 

244298/17.12.2019; 
Cantităţi solicitate: 159 buc. conform caracteristicilor tehnologice minimale ale 

produselor, din caietul de sarcini cu nr. 244298/17.12.2019; 

Valoarea estimată:  134 095,83 lei fără TVA; 

Durata contractului: 12 luni de la data înregistrării şi semnării acestuia de către 

ambele părţi; 

Oferta tehnică se va elabora în conformitate cu cap. 14.2. Modul de prezentare al 

propunerii tehnice din caietul de sarcini nr. 244298/17.12.2019 și va fi însoțită de 

Certificatul ONRC din care să rezulte obiectul de activitate corespunzător obiectului 

contractului.  

Oferta va fi întocmită astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită 

identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele și specificațiile tehnice din 

caietul de sarcini nr. 244298/17.12.2019. 

Oferta financiară se va elabora în conformitate cu cap. 14.3. Modul de prezentare al 

propunerii financiare din caietul de sarcini nr. 244298/17.12.2019 si va cuprinde costul 

total al produselor pentru toate cantitatile solicitate in caietul de sarcini, cu TVA-ul 

evidentiat distinct. 

Termenul de valabilitate al ofertei este de 90 de zile. 

Condiții participare: Conform cerinţelor din caietul de sarcini 244298/17.12.2019.  

Criteriul de atribuire: ,,prețul cel mai scăzut” . 

Data afișării anunțului: 21.02.2020; 

Data limită primire oferte: 27.02.2020, ora 23:59. 

Modalitate desfășurare: 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta conform prezentului 

anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro; Număr telefon 

contact: 0241.488.157. 

Caietul de sarcini va fi atașat anunțului și pe site-ul institutiei www.primaria-

constanta.ro, la rubrica Achiziții Publice/Anunțuri achiziții publice și finanțări 

nerambursabile. 

Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii 

contractante, va transmite oferta in original la adresa: municipiul Constanta , Bdul. 

Tomis nr. 51 Biroul Management Documente, camera 18. In atentia: Serviciului 

Achiziţii Publice, cu menţiunea: Achizitia de ,,Furnizare arbori decorativi  Prunus 

Serrulata, cultivar Kanzan pentru municipiul Constanţa’’. 

mailto:achizitiipublice@primaria-constanta.ro


Conditii referitoare la contract: Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de 

sarcini atașat; 

Informatii suplimentare: Operatorii economici pot solicita clarificari anterior 

depunerii ofertelor, pana la data de 25.02.2020 pe adresa de e-mail 

daniela.bucur@primaria-constanta.ro. 


