
Anunț de consultare privind achiziția serviciului de asigurare a 

funcționalității sistemului de bike-sharing  aferent proiectului european 
“Black Sea Bike -Diversification of the tourism services în Constanţa – 

Balchik cross border region by bike - BSB”. 
 

 

Denumire achiziție – Achiziția serviciului de asigurare a funcționalității 
sistemului de bike-sharing  aferent proiectului european “Black Sea Bike -

Diversification of the tourism services în Constanţa – Balchik cross border region 
by bike - BSB”.  
Obiect consultare: Determinarea valorii estimate a achiziției serviciului de 

asigurare a funcționalității sistemului de bike-sharing  aferent proiectului 
european “Black Sea Bike -Diversification of the tourism services în Constanţa – 

Balchik cross border region by bike - BSB”. 
Descriere consultare. Serviciul de asigurare a funcționalității sistemului de 
bike-sharing  aferent proiectului european “Black Sea Bike -Diversification of the 

tourism services în Constanţa – Balchik cross border region by bike - BSB” 
include următoarele activităţi: 

Nr. 

crt. 

Activități incluse Frecvența 

1. Reinscripționarea cartelelor de 

proximitate  

1 dată 

2. Furnizare și inscripționare cartele de 

proximitate 

În funcție de necesități 

maximum 10.000 buc./an 

3.  Servicii de operare sistem central Permanent 

4. Depozitare biciclete Permanent 

5. Servicii tehnice (biciclete și stații) Permanent 

Condiţiile derulării serviciului sunt cuprinse în Caietul de sarcini, anexat. 
Aspecte supuse consultării: Se solicită opinia operatorilor economici din 
domeniu cu privire la costurile, fără TVA, aferente serviciului de asigurare a 

funcționalității sistemului de bike-sharing  aferent proiectului european “Black 
Sea Bike -Diversification of the tourism services în Constanţa – Balchik cross 

border region by bike - BSB”. De asemenea operatorii au posibilitatea de a 
formula observaţii şi propuneri, în scopul eficientizării derulării serviciului. 
Termen limită transmitere oferte: 20.11.2017. 

Termen limită consultare:  22.11.2017. 
Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a 

transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea 
celor precizate în anunț. 

Adresa de e-mail cristina.itoafa@primaria-constanța.ro, la sediul din 

Constanța: str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10 ,la nr. fax. 0241/488176, tel. 
0241/488175, persoană de contact: Cristina Itoafă. 

 
 
 

 


