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Anunț publicitar  

privind achiziția lucrărilor de reparații adăpost câini fără stăpân,achiziție și montare 
containere pentru amenajarea spațiului de birouri 

 
 Descriere consultare – Primăria Constanța intenționează să achiziționeze lucrări de 
reparații adăpost câini fără stăpân, achiziție și montare containere pentru amenajarea 

spațiului de birouri 
 

 Obiectul consultării : îl constituie achiziția unor lucrări de reparații adăpost câini 
fără stăpân, achiziție și montare containere pentru amenajarea spațiului de birouri. 
 

 Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării 
valorice : 
  

 Lucrările de reparații adăpost câini fără stăpân, achiziție și montare  containere 
pentru amenajarea spațiului de birouri implică următoarele operațiuni: 

Corp C1 - decopertare tencuiala pereți – 110 mp 
    - montaj tavan rigips/zugravit – 23,5 mp 
    - montaj gresie – 23,5 mp 

                - montaj faianta – 60 mp 
                - instalații sanitare – 1 buc 
  -  instalații electrice – 1 buc 
  - demolat/montat acoperiș -30mp 
  - placat fatada polistiren/decorativa – 50 mp 
 

 Corp C2 - decopertat gresie existența – 40 mp 
- decopertare tencuiala pereți – 64 mp 
- montaj gresie – 40 mp 
- montaj faianta baie – 17 mp 
- gled pereți/zugraveala – 103 mp 
- instalații sanitare – 1 buc 
- placat fatada polistiren/decorativa – 47 mp 
- reparat tavan zugraveala -40 mp 

 

Corp C3  - decopertare/tencuială/pregatit pentru faianta – 57,6 mp 
- decopertare/tencuială interior – 307 mp 
-montaj faianta exterior fatada – 57,6 mp 
-demontat/ montaj grilaje/porti panouri zincate(2000x2500mm,ochi     
200x60mm) – 209,2 mp 
-zugravit interior – 307 mp 
-turnat beton egalizare – 188 mp 
-gard metalic reparat vopsit – 1 buc 

 
Corp C4  -decopertare/tencuiala/pregatit faianta – 40,14 mp 

-decopertare /tencuiala interior – 200 mp 



 

-tencuiala C4.1, C4.2 – 60 mp 
-montaj faianta exterior fatada – 40,14 mp 
-demontat/montaj grilaje/ porti – 144,1 mp 
-turnat beton egalizare – 188 mp 
-zugravit interior – 200 mp 
-gled, zugraveala corpuri C4.1, C4.2 – 60 mp 
-montaj gresie corpuri C4.1, C4.2 – 23 mp 
-fatada corp C4.1, C4.2 – 27 mp 

 

Corp C5  -montat grile metalice, porti – 200 mp 
-montat ondulina acoperis – 80 mp 
-turnat beton egalizare – 160 mp 
-curatat sistem de scurgere – 1 buc 
-gard interior - 70 ml 
-gard exterior panouri prefabricate beton – 45 ml 
-turnat/ reparat rampa intrare – 1 buc 
-reparat porti metalice/vopsit – 2 buc 
-refacut sistem scurgere – 120 ml 
-tras apa/canalizare pt corpuri modulare – 1 buc 

 
4 MODULE TIP CONTAINER dimensiune/container – 6058x2438x2791 mm 

                Tot ansamblul de containere ( 4 buc) va fi pozitionat pe verticala, cate 2 containere pe fiecare 

nivel, compartimentate gen spatiu deschis iar baia pozitionata la parter. Conditiile tehnice necesare 

pentru adaptarea containerelor ca spațiu de birouri sunt: 

- RAMA – profile din otel 3 mm grosime, S235, profilele metalice sa fie degresate si grunduite cu 

grund Epoxi, grosime 30 microni, galvanizate 

- PODEA INFERIOARA – tabla zincata, grosime 0,5 mm, dublu faltuita, teava rectangulara 

80x40x3mm, pentru rigidizare, rezistenta portanta 4kn/mp, sarcina statica uniform distribuita 

- DUSUMEA – PAL grosime 23 mm, PVC termosudabil pentru trafic intens, grosime 3mm, sudat cu 

snur la culoare, lipit cu adeziv de PAL (lipit si sudat pe toata suprafata podelei), plinta marginala din 

PVC lipita cu adeziv de perete si dusumea, coeficientul de transfer termic U=0,39 W/m2k 

- TAVAN – tabla zincata, grosime 0,5mm, dublu fatuita, teava rectangulara 80x 40x2mm, pentru 

rigidizare, PAL melaminat alb 16mm 

- IZOLATIE TERMICA- vata mineral norma C1, de 100mm grosime 

- PIESE DE COLT – 4 piese de colt, sudate cu snur de sudura, conform normelor ISO, pentru fiecare 

container 

- PERETI EXTERIORI- grosimea 60mm, fata exterioara cutata, interios LIS, material izolant 

spumapoliuretanica, RAL 9002 

- USA EXTERIOARA-  usa metalica de dimensiunea 800x2050 mm prevazuta cu incuietoare-2 buc 

- FERESTRE- ferestre din tamplarie PVC, cu geam termopan, culoare alba, U=1,1 W/m2k, sticla 

izolanta 4/16/4. Dimensiuni ferestre oscilobatanta 1600x1100mm (4buc) si ferestre fixe 800x1100mm 

(4 buc) 

- INSTALATIA ELECTRICA- 1 buc priza exterioara cu 5 pini, norma europeana, tensiune 220V, 

racorduri electrice exterioare, ingropate, prevazute cu prize 2P+N+FIP55/32A, panou de distributie 

1x8TE, diferential 32A, sigurante10A pentru iluminat, sigurante 16A pentru prize, 2 buc intrerupator, 4 

buc priza dubla, 6 buc priza simpla, 8 buc lampa cu tuburi neon 2x36W, 4 buc convector electric 

2000W, 2 buc apparat aer conditionat 12000 btu 

- SANITARE- 1 buc vas WC dotat cu rezervor la semiinaltime, 1 buc lavoar complet echipat, 1 buc 

boiler electric 10 l  

 

 Se solicită opinia executantului cu privire la : 

- propunere  material; 

- propunere preț pentru toate operațiunile menționate; 



 

- propuneri privind alte operațiuni referitoare la lucrările de reparatii, dacă este 

cazul. 

Data afișării anunțului : 30.01.2017 

Data limită transmitere propuneri : 10.02.2017 ora 16.00 

Data limită consultare : 10.02.2017 ora 16:00 

Modalitate desfășurare : 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind condițiile 

tehnice, oferte de preț, etc.,  în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării 
valorice 

 

Adresa la care trebuie depuse ofertele / rezultat  

- propunerile vor fi transmise la adresa de email: stefania.badila@primaria-constanta.ro, 
la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  


