
Anunț consultare piață
privind achiziția de materiale de construcții

Autoritate contractanta:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanta, cod poștal
900725, România

Obiect consultare : achiziția de materiale de construcții necesare Primăriei
municipiului Constanța

Cod CPV: 44110000

Descriere consultare: Primăria municipiului Constanța intenționează  să
achiziționeze următoarele materiale de construcții:

nr.
crt.

Denumire Cantitate Specificații tehnice

1. Glet pe baza de
ipsos

4 buc. Sac 20 kg, consum 05-1 kg/mp, utilizare de interior,
suprafața de acoperire 10-20 mp/strat, timp de
uscare 24 h, permeabil la vapori de apă, culoare
stabilă albă, , temperatura de lucru 5-30  °C, se
folosește pe suprafață de beton, beton ușor, tencuieli
de ciment, tencuieli de var ciment, placi de gips
carton

2. Vopsea lavabilă
de interior

2 buc. Găleată plastic 25 l, consum 100-140 ml/mp/strat,
temperatura de lucru mai mare de 5 °C, culoare albă,
se folosește pe suprafață  de tencuieli uzuale de var-
ciment, gleturi de ipsos, zidarii din cărămizi uzuale,
BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de ipsos, plăci
de gips carton și beton

3. Amorsă 4 buc. Bidon plastic 5 l, culoarea incoloră, suprafața
acoperită 10-20 mp/strat, timp uscare 2 h, rezistență
la umezeală, utilizare ca prim strat pentru suprafețe
interioare/exterioare din beton, tencuieli uzuale da
var-ciment, gleturi de var și de ipsos, zidării din
cărămizi uzuale, BCA, plăci de gips carton,
temperatură de lucru 12-30 °C, aderență foarte bună
la suport, bună putere de pătrundere, umple foarte
bine porii, asigură permeabilitatea suportului,
asigură aderența între suport și straturile ulterioare
de vopsea

4. Rolă abrazivă
100x35 mm

4 buc. Granulație 100, material suport pânză, liant rășină
sintetică, material de prelucrat metal, lemn,
construcții

5. Trafalet 250x95
mm

5 buc. Tijă zincată cu diametrul de 6 mm, mâner ergonomic
din plastic, material rolă - poliacril



6. Trafalet 100x35
mm

5 buc. Tijă zincată cu diametrul de 6 mm, mâner ergonomic
din plastic, material rolă - poliacril

7. Grătar plastic
210x225 mm

4 buc Pentru scurgerea surplusului de lavabilă

8. Găleată plastic 4 buc. Confecționată din plastic, prevăzută cu mânere de
fier, dimensiuni 300x220mm, culoare negru

9. Vopsea
interior/exterior

8 buc. Cutie metalică, 075 l, culoare albă, rol de protecție și
decorare, folosire pentru metal, tâmplărie și zidărie,
consum 85g/mp, temperatura de lucru 10-30°C,
timp uscare 24 h

10. Pensula radiator
30 mm

4 buc. Confecționată din amestec de păr natural și sintetic,
material mâner lemn

11. Pensulă 70 mm 4 buc Confecționată din amestec de păr natural și sintetic,
material mâner plastic

12. Folie polietilenă 5 buc. Dimensiune 5x4 m, grosime 0,02 mm, folosită pentru
protejarea suprafețelor

Aspecte supuse consultării:
Se solicită oferte de preț cu respectarea specificațiilor tehnice, în vederea

determinării valorii estimate.

Data afișării: 14.07.2017

Data limită transmitere propuneri: 20.07.2017

Modalitate desfășurare:
Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform
specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-
constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51.


