
 
Anunț: 

 
Tip anunț: Achiziție directă 

 
Tip contract:PRODUSE 
 

Denumire achiziție: „Furnizare răsaduri de flori”  
 

Cod CPV: 03121100-6 – plante vii, bulbi, rădăcini, butași și altoaie 
 
Valoarea estimata: 269.790 Lei fără TVA 

 
Descriere contract: „Furnizare răsaduri de flori”  

 
Conditii referitoare la contract:  
Oferta va fi întocmită în conformitate cu toate cerințele caietului de sarcini nr. 

42654/02.03.2023 astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită 
identificarea cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu toate 

cerințele impuse . 
 

Durata contractului: 6 luni 
 
Termenul minim de valabilitate 60 zile (care va fi mentionat in oferta). 

 
Condiții participare: Cu respectarea prezentului anunt si a caietului de sarcini  nr. 

42654 din 02.03.2023. 
 
Operatorul economic va trebui sa 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 si faptul că are capacitatea profesională de 

a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea 
certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, 
pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu 

legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca 
persoană fizică/juridică. 

 
Criteriul de atribuire este „ prețul cel mai scăzut”  
 

Data afișării anunț: 28.03.2023 
 

Data limită primire oferte: 04.04.2023 ora 23:59  
 
Informatii suplimentare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a 

transmite oferta cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din caietul de 
sarcini atasat pe adresa de E-mail: achizitiipublice@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. 

mailto:achizitiipublice@primaria-constanta.ro
mailto:nicoleta.popa@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 2023), 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). 
 

 


