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Anunț publicitate privind achiziția directă  

având ca obiect 

”MATERIALE FERONERIE” 
 

 

Tip anunț: Achiziție directă 

 
Denumirea achiziției: Primăria municipiului Constanța intenționează să 
achiziționeze „materiale feronerie” pentru întreținerea și menținerea în stare de 

funcționare a sediilor aparținând Primăriei municipiului Constanța, precum şi pentru o 
desfășurare optimă în cadrul instituției a activității personalului angajat. 

 
 
Coduri CPV: 44316510 – 6 - Feronerie 

 
 

Listă produse/articole, cantități și caracteristici tehnice solicitate:  
 

Nr. 

Crt. 

Denumire material U.M. Cantitate 

1 Arzator + 5 cartuse gaz C200 buc 1 

2 Banda alb rosu 500ml buc 2 

3 Belciug du surub si piulita buc 20 

4 Burghiu lemn Ø 10 buc 3 

5 Burghiu lemn Ø 5 buc 3 

6 Burghiu lemn Ø 6 buc 3 

7 Burghiu lemn Ø 7 buc 3 

8 Burghiu lemn Ø 8 buc 3 

9 Burghiu metal Ø 5 buc 3 

10 Burghiu metal Ø 6 buc 3 

11 Burghiu metal Ø 7 buc 3 

12 Burghiu metal Ø 8 buc 3 

13 Cazma cu coada din lemn buc 6 

14 Centura de pozitionare cu protector lombar si mijloc de 

legatura (pentru schela) 

buc 4 

15 Cheie papagal 250mm buc 2 

16 Ciocan 1500 gr buc 2 

17 Ciocan 400 gr buc 6 

18 Ciocan 800 gr buc 6 

19 Ciocan dulgherie 600 gr buc 3 



20 Cleste cuie 200mm buc 3 

21 Cleste masa pentru sudura buc 2 

22 Cleste nituri pop buc 4 

23 Cleste pentru plasa (sarma) buc 2 

24 Cleste reglabil 240mm buc 2 

25 Cleste sudura buc 2 

26 Cuie pentru beton 3,5x35 20buc punga 10 

27 Cuie pentru beton 4,5x70 20buc punga 10 

28 Cutter cu protectie buc 10 

29 Dalta SDS buc 4 

30 Dalta zidarie cu protectie 300mm buc 5 

31 Diblu melc autoforant 100buc/punga buc 10 

32 Diblu nylon 15x33 pentru fixari in rigips – 1000buc/cutia buc 2 

33 Diblu rapid 6x40 – 200buc buc 2 

34 Diblu rapid 6x60 – 200buc buc 2 

35 Diblu rapid 6x80 – 100buc buc 3 

36 Disc panza flex 125 Ø buc 50 

37 Disc panza flex 230 Ø buc 30 

38 Dreptar aluminiu – 150cm - trapezoidal buc 2 

39 Dreptar aluminiu cu nivel – 200cm buc 2 

40 Electrozi 2.5 supertit pachet 3 

41 Fierastrau BCA 600mm buc 1 

42 Fierastrau lemn 400mm buc 2 

43 Foarfeca pentru taiat profile rigips buc 2 

44 Furtun nivel ½ - 25m buc 2 

45 Lacate 63 mm buc 50 

46 Lacate 75 mm buc 50 

47 Lant 7,5 mm Metri/liniar 30 

48 Lopata cu coada din lemn buc 6 

49 Masca sudura buc 1 

50 Mixer mortar prindere SDS Ø100 (melc SDS) buc 4 

51 Nituri pop 4,8 x 25 – 100buc/punga buc 15 

52 Nivela 3 indicatori cu magnet – 225mm buc 3 

53 Nivela aluminiu 3 bule – 40cm buc 2 

54 Panza bonfaier lemn buc 10 

55 Panza bonfaier metal buc 10 

56 Panza bonfaier plastic buc 10 

57 Panza pendular fier buc 20 

58 Panza pendular lemn buc 20 

59 Patent 160mm buc 6 

60 Perie sarma 4 randuri buc 12 



61 Prelungitor magnet buc 10 

62 Rindea rigips 250mm buc 2 

63 Ruleta 3 m buc 5 

64 Ruleta 5 m buc 5 

65 SD surub pentru gips carton 3,5x35 – 1000buc/cutia cutia 1 

66 SD surub pentru gips carton 3,5x45 – 1000buc/cutia cutia 1 

67 SD surub pentru gips carton 3,5x55 – 1000buc/cutia cutia 1 

68 SD surub pentru gips carton 3,5x70 – 1000buc/cutia cutia 1 

69 Set 2 bituri pentru rigips buc 10 

70 Set 4 dalti lemn buc 2 

71 Set 9 chei imbus hexagonal buc 2 

72 Set 9 chei imbus stea buc 2 

73 Set burghie lemn buc 2 

74 Set burghie metal  buc 2 

75 Set burghie SDS  buc 2 

76 Set burghiu set lung lemn buc 2 

77 Set creioane tamplarie buc 2 

78 Set pila pentru lemn (raspel) buc 2 

79 Set pila pentru metal buc 2 

80 Set rezerve cutter buc 20 

81 Set surubelnite  buc 2 

82 Spiral SDS 16 – 60cm buc 1 

83 Spiral SDS 18 – 60cm buc 1 

84 Spiral SDS 20 – 60cm buc 1 

85 Spiț SDS buc 2 

86 Surub lemn 3,5x16 -250buc/cutia buc 10 

87 Tarnacop 1,8 kg + coada buc 2 

88 Topor 1500 gr + coada lemn buc 2 

89 Topor 600 gr. (bardita coada fibra 600 gr) buc 2 

 

 

 

Valoarea estimată: 12.319,02  lei fără TVA 
 

 

Durata contractului/comenzii: Produsele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului 

Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile de la primirea comenzii, fără costuri 

suplimentare și vor respecta caracteristicile impuse de instituția noastră. 

Livrarea produselor se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat fără 

obiecțiuni, de către ambele părți. 

 

Valabilitate ofertă: 60 de zile. 

 

Condiții - comandă: Cu respectarea specificațiilor și mențiunilor cuprinse în prezentul anunț.  

Produsele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, 

în termen de 5 zile de la primirea comenzii, fără costuri suplimentare și vor respecta 

caracteristicile impuse de instituția noastră. 



Livrarea produselor se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de recepție semnat fără 

obiecțiuni, de către ambele părți. 

 

Condiții participare: Conform cerințelor și specificațiilor din prezentul anunț. 
Operatorul economic trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara 

de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de 

anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile 

care fac obiectul contractului. Documentul justificativ este Certificatul constatator emis de 

Oficiul Național al Registrului Comerțului.  

 

Oferta va contine în mod distinct: 
1.Propunere tehnică  - se va elabora cu respectarea tuturor cerințelor precizate de 

autoritatea contractantă în anunț, astfel încât să se asigure posibilitatea verificării 

corespondenței ofertei tehnice cu solicitările impuse prin documentație (va cuprinde o 

descriere a produselor care fac obiectul achizitiei, cantitățile aferente, precizări privind 

livrarea/furnizarea produselor (produsele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului 

Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile de la primirea comenzii, fără costuri 

suplimentare); 

 

2.Propunere financiară – se va prezenta separat de propunerea tehnică, sub formă 

tabelară, și va evidenția produsele care fac obiectul achiziției, prețul unitar (în lei fără TVA) al 

fiecărui produs din listă, cantitățile, prețul (în lei fără TVA) aferent întregii cantități din 

produsul respectiv și valoarea totală (în lei fără TVA) aferentă furnizării întregii cantități de 

produse solicitate de autoritatea contractantă.  

În oferta financiară, ofertantul va specifica perioada de valabilitate a acesteia, cel puțin 60 zile 

calendaristice de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. 

Se vor oferta toate produsele solicitate de autoritatea contractantă. 

Nu se acceptă oferte alternative.     

 

Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut” – se aplică doar ofertelor declarate 

admisibile (care îndeplinesc toate cerințele autorității contractante specificate în anunț). 

 

Termen limită depunere oferte, pe adresa de email de mai jos: 28.07.2021 ora: 

23:59. 

 

Informații suplimentare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă 

cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-

mail: monica.son@primaria-constanta.ro. 

 

 

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea 

ofertelor, doar pe adresa de e-mail: monica.son@primaria-constanta.ro 

 

Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei municipiului 

Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la ”Achiziții Publice”, ”Anunțuri 

achiziții publice și finanțări nerambursabile 2021), atașate anunțului publicitar 

privind prezenta achiziție. 

 

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul 

Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări 

(dacă va fi cazul).  
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