
 

Anunț achiziție ”produse necesare activitații de reprezentare și  

protocol în Primăria municipiului Constanța ” 

 

 

Autoritate contractantă: 

 

MUNICIPIUL CONSTANȚA 

Adresa postala: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanța, cod poștal 

900725, România  

 

Obiect achiziție: Achiziția de produse necesare activitații de reprezentare și protocol în 

Primăria municipiului Constanța     

 

Cod CPV: Lot I 

Cafea cu cofeină -CPV 15861000-1 

Ceai stick -CPV 15860000-4 

Lapte UHT -CPV-15511210-8 

Zahar -CPV-15831000-2       

Șervețele-CPV-39513200-3  

Îndulcitor-CPV-15622300-7  

Produse unica folosinta -CPV-39222100-5  

 

Cod CPV Lot II   

Apă minerală-CPV-15981200-0  

Apă plată-CPV-15981100-9  

Băuturi răcoritoare acidulate-CPV-15982000 

Suc natural-CPV-15321100-5 

Suc natural-CPV-15321700-1 

 

Descriere achiziție: 

Primăria municipiului Constanța intenționează sa achiziționeze  produse necesare 

activitații de reprezentare și protocol în Primăria municipiului Constanța 

 



Prestarea  se referă la: 

   Produse de bună calitate, care să corespundă din punct de vedere calitativ și  

cantitativ cu condiţiile impuse în caietul de sarcini.  

 

Valoare estimată:  Pentru LOTUL I de 20.887,56 lei fără TVA. 

                      Pentru LOTUL II de 15.642,54 lei, lei fără TVA. 

 

 

Condiții contract: Condiţiile tehnice şi de calitate, conform prescripțiilor tehnice şi 

legislației din România cad în sarcina prestatorului de a le respecta şi aplica în totalitate. 

 

Condiții de participare: conform Cap.III. din caietul de sarcini nr. 64027 /17.05.2017    

 

Criterii adjudecare:atribuirea contractelor se face conform criteriului:” preţul cel mai 

scăzut la valoarea totală a lotului”,conform caietului de sarcini nr. 64027 /17.05.2017 , iar 

cerințele impuse prin caietul de sarcini şi prezentul anunț fiind considerate cerințe 

minimale şi obligatorii pe care trebuie sa le îndeplinească oferta. 

 

Ofertele trebuie facute distinct pe fiecare lot de produse. 

 

Ofertanții pot depune oferte pentru unul sau ambele loturi de produse. 

 

Informații suplimentare: caietul de sarcini nr. 64027 /17.05.2017 poate fi 

obținut de pe site-ul Primăriei Municipiului Constanta www.primaria-constanta.ro.  

 

Adresa de e-mail contact: cristina.dragomir@primăria-constanta.ro 

 

Număr telefon contact: 0241/488135 

 

Modalitate desfășurare: 

Oferta va fi transmisă până la data de 29. 05.2017, în original la adresa Primăria 

Municipiului Constanta din bd. Tomis nr.51 sau pe adresa de e-mail 

cristina.dragomir@primaria-constanta.ro 
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