
 

 

ROMÂNIA             
JUDEȚUL CONSTANȚA                                  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA  
DIRECȚIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE  

SERVICIUL AMENAJĂRI URBANE 
         

  

 

 
Specificații  ATV-uri: 

 
 

 
• Categorie: ATV 
•        Cantitate: 2 buc. 

• Inmatriculabil: Da 
• Motor:  1000 cc, V-Twin 

• Putere: 80 CP 
• Capacitate: 976 cc 
• Combustibil: benzina 

• Cutie de viteze: automata CVT P-R-N-H-L + frana motor standard 
• tractiune selectabila 4WD/6WD  

• servodirectie Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS) 
• suspensie fata cu brat dublu tip A, bara stabilizatoare,  
• suspensie spate TTI2   

• rezervor de combustibil 20.5L 
• afisaj multifunctional digital: vitezometru, turometru, kilometraj, centru 

diagnostic, indicatori trip & ore, indicator, ceas 
• priza tip bricheta in consola, conector standard 15-A. 
• Având în vedere că vor fii utilizate de salvamari, acestea trebuie sa fie 

utilizate și pe nisip. 
•      4 ani garantie, iar reparațiile și reviziile să poată fie executate într-un service 

specializat pe raza municipiului Constanța; 
• Produsele să fie livrabile până pe data de 1 Mai 2021. 
•     Produsele vor fi însoțite de carțile tehnice ale ATV-urilor precum și de 

certificatul de garanție al acestora 
 

PREZENTAREA OFERTELOR  
- prețul de achiziție produselor este ferm. 
- oferta financiară se va prezenta în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv 

taxa pe valoarea adăugată, care va fi evidențiată distinct pentru fiecare produs, 
conform tabelului de mai jos: 

 
 

Nr. 

crt. 

Denumire 

produs 

Preț 

unitar 

Cantitate Valoare totală 

fără TVA 

Valoare TVA Valoare totală cu 

TVA 

1. ATV  2 buc.    

*costurile legate de  transport, aprovizionare, manipulare,  cheltuieli directe si 
indirecte, taxe, impozite considerate obligații legale ale furnizorului, profitul, se vor 

regăsi în prețul unitar fără TVA a produselor. 
 
DURATA CONTRACTULUI  

- Durata contractului va fi de 30 zile calendaristice de la data semnării acestuia. 
RECEPȚIA SERVICIILOR 

- recepția cantitativă, calitativă a serviciilor se va face pe baza proceselor verbale 
de recepție. 

 



MODALITĂȚI DE PLATĂ 
- decontarea se va face pe baza proceselor verbale de recepție, a situațiilor de plată 
și a facturilor emise de furnizorul de produse. 

- facturile vor fi decontate în maxim 30 de zile, de la data acceptării și înregistrării 
la sediul beneficiarului în funcție de disponibilitățile bugetare. 

- furnizorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile 
de plată, facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloase 
realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor efectuate de 

organele abilitate (CFI; CFP; CURTEA DE CONTURI). 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


