
 

 

 
Anunț publicitar  

 

Tip anunț: publicitar – achiziție directă; 
Tip contract: achiziție directă; 

Denumirea achiziției: achiziție directă de stâlpi de ghidare din plastic cu catadioptri 
 
CPV: - 44212220-7 – Piloni, stâlpi și țăruși 

 
Descrierea contractului:  

 
 Cumpărarea directă are ca obiectiv achiziționarea unui număr de 500 buc. 
stâlpi de ghidare din plastic cu catadioptri. 

 Stâlpul va fi confecționat din P.V.C. (policlorură de vinil), de culoare albă. 
Acesta va avea un diametru de 120 mm și o înălțime de 1000 mm și va fi dotat cu 

doi catadioptri cu dimensiunile de cel mult 200 mm lungime și de 70 de mm lățime, 
unul de culoare albă, iar celălalt de culoare roșie. În partea inferioară, stâlpul va fi 
dotat cu două găuri cu un diametru de 25 mm, poziționate la o distanță de 60 mm 

de bază, pentru montarea ulterioară în dispozitivul de fixare. 
 Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare și la valoarea totală, inclusiv 

taxa pe valoare adăugată, care va fi evidențiată distinct. Prețurile unitare vor include 
valoarea bunurilor inclusiv cheltuielile legate de transport. 
 

 
Categorii de servicii/lucrări: conform Caietului de sarcini nr. 30320/09.03.2017 

anexat prezentului anunț; 
 

Valoarea estimată: 17.250 lei fără TVA 
 
Condiții contract: conform Caietului de sarcini publicat pe site-ul Primăriei:  

www.primaria-constanta.ro 
 

Condiții participare: prestatorul trebuie să facă dovada deținerii capacității tehnice 
și profesionale, probând existența unei legături între prestația care face obiectul de 
activitate al operatorului economic, conform datelor înscrise în certificatul constatator 

eliberat de O.N.R.C. și să declare pe propria răspundere că nu se încadrează în 
prevederile art. 164. 165, și 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. 

 
Criterii de adjudecare: prețul cel mai scăzut și respectarea prevederilor Caietului 
de sarcini publicat pe site-ul Primăriei:  www.primaria-constanta.ro 

 
Termen limită primire oferte : 08.04.2017, orele 14:00 

Informații suplimentare: Caietului de sarcini este atașat anunțului pe site-ul 
Primăriei:  www.primaria-constanta.ro. Oferta va fi transmisă, în original, la adresa: 
Primăria Municipiului Constanța, strada Mihail Kogălniceanu nr. 28, Serviciul 

Gestionare Servicii Publice, persoană de contact – dl. Urtoi George, tel. 0241488179, 
email: george.urtoi@primaria-constanta.ro.   
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