
 
 

 
                                            

Anunț publicitar 
privind achiziţia de cartele de proximitate pentru sistemul de bike-sharing din Municipiul 

Constanța și stațiunea Mamaia 

 

 
Denumire achiziție – Achiziția de cartele de proximitate pentru sistemul de bike-sharing 
din Municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. 

Valoarea estimată a achiziţiei fără T.V.A.: 80.000 lei 
Prețul de pornire : 4 lei; 

Bucăți: 20.000 buc.; 

Coduri CPV: 35121700-5, 32321200-1, 22457000-8, 42961100-1 

Descriere contract: În vederea asigurării bunei funcţionări a dotărilor menţionate este 
necesară şi oportună ,,achiziţia de cartele de proximitate pentru sistemul de bike-
sharing din Municipiul Constanța și stațiunea Mamaia”. Cerințele sunt precizate în 

Caietul de sarcini, care va putea fi descărcat de pe site-ul instituției www.primaria-
constanta.ro. 

Condiții tehnice cartele de proximitate pentru sistemul de bike-sharing din Municipiul 
Constanța și stațiunea Mamaia: 

- cartelă RFID (125 Khz) cip EM4100 

- dimensiunea va fi de: 86x54x0,8 mm; 

- asigurarea autenticităţii în mod unic în sistem; 

- protecţie la factorii externi (umiditate, căldură, radiaţii UV, câmpuri magnetice uzuale 
– telefon mobil, etc.); 

- să ofere protecţie / rezistenţă la deteriorare (îndoire / rupere); 

- să permită o gestionare şi o iniţializare facilă şi rapidă; 

- să fie compatibilă cu sistemul de bike-sharing din municipiul Constanța și Stațiunea 

Mamaia. 
- dimensiunea să fie comparabile sau inferioare celor ale unui card bancar. 
Condiții de participare:Ofertanții trebuie să demonstreze că: a) nu se încadrează în 

prevederile art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 și b)obiectul de activitate este 
corespunzător obiectului contractului (se va prezenta certificat constatator ONRC)  

Condiții de livrare: Recepția produsului se va face în 5 zile lucrătoare, în urma unui 
ordin de lucru din partea beneficiarului.  
Termen limită: 16 septembrie 2016. 

Informații suplimentare:  Caietul de sarcini poate fi obținut de pe site-ul instituției 
www.primaria-constanta.ro. Oferta va fi transmisă, în original, până la data de 

17.09.2016, ora 14:00 la adresa Primăriei Municipiului Constanța, str. Mihail 
Kogălniceanu, nr. 28, Direcția Sistematizare Rutieră și Parcări și pe adresa de e-mail 
tanase.misoc@primaria-constanta.ro.  

Persoana de contact: inspector Tase Mișoc: 0241/488179. 
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