
Anunț achiziție 
 

Achiziția având ca obiect "Furnizare amestec de semințe de gazon cu 

flori/ierburi decorative" 
 
 

Tip anunț: Achiziție directă 
 

Tip contract: Furnizare 
 

Denumire achiziție: "Furnizare amestec de semințe de gazon cu flori/ierburi 
decorative" 
 

Cod CPV   - 03111000-2 – Semințe 
 

Descriere achiziției:   
Obiectul contractului îl reprezintă furnizare amestec de semințe de gazon cu flori / 
ierburi decorative 

Produsele solicitate în vederea furnizării sunt: 
-amestec de seminte de gazon cu flori;  

-amestec de semițe de iarbă și flori (mixt de flori și ierburi sălbatice decorative); 
-amestec de semințe de gazon și trifoi. 
 

Cantitatea: 
-amestec de semințe de gazon cu flori 1.200 kg; 

-amestec de semințe de iarbă şi flori (mix de flori și ierburi sălbatice decorative) 800 
kg.  
-amestec de seminte de gazon cu trifoi 5.000 kg; 

 
Valoarea estimată fără TVA: 134.962,00 lei fără T.V.A. 

 
Condiții achiziție: Modalitatea de achiziționare a produselor se va realiza pe bază de 
contract, conform caiet de sarcini anexat. 

 
Condiții de participare:  

- cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 28584/10.02.2022; 
-CERTIFICAT CONSTATATOR emis de către Oficiul Registrului Comerţului ce 
demonstrază capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (original/copie lizibilă 

semnată de ofertant ce poartă menţiunea ,,conform cu originalul’’/forma electronică). 
Persoanele fizice / juridice străine vor prezenta documente echivalente emise în 

conformitate cu legislaţia aplicabilă în tara de rezidenţă, prin care se dovedeşte forma 
de înregistrare ca persoană fizică / juridică, semnate de ofertant cu menţiunea 
,,conform cu originalul’’. Certificatul / certificatele trebuie să fie valabil / valabile la 

data prezentării. Operatorul economic trebuie să aibă în activitate autorizat, principal 
sau secundar, corespondent al obiectului contractului. Informaţiile cuprinse în 

certificatul constatator sau alte documente  echivalente trebuie să fie reale şi valabile 
la momentul prezentării.   
-AUTORIZAŢIE PENTRU PRODUCEREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR , 

vizată anual şi vabilă pentru obiectul contractului (copie lizibilă faţă / verso semnată 
de ofertant ce poartă menţiunea ,,conform cu originalul’’) sau AUTORIZAŢIE PENTRU 

COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR, vizată anual şi valabilă 



pentru obiectul contractului(copie lizibilă faţă / verso semnată de ofertant ce poartă 
menţiunea ,,conform cu originalul’’). 
-Certificat privind standardele de asigurare a calităţii, copie lizibilă semnată de ofertant 

ce poartă menţiunea ,,conform cu originalul’’ (Certificat ISO 9001/ echivalent pentru 
activitatea principală sau secundară, corespondent al obiectului contractului, valabil la 

data prezentării). 
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, 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 va fi prezentată conform structurii din Cap. 18 Prezentare ofertelor din Caietul 
de sarcini nr. 28584/10.02.2022. 
 

Criterii de adjudecare: atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai 
scăzut”.  

 
Data afișării anunț: 07.03.2022 
 

Data limită primire oferte: 11.03.2022, ora 23:59 
 

Modalitate desfășurare: 
 
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta cu respectarea 

specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-
mail: ionela.popa@primaria-constanta.ro. Ofertanții pot solicita clarificări înainte 

de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: 
achizitiipublice@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 2022), 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). 

mailto:ionela.popa@primaria-constanta.ro

