
Anunț consultare piață 
privind achiziția unor echipamente necesare pentru buna funcționare și 

desfășurare a punctului de prim ajutor  amplasat în dreptul hotelului Ovidiu, 

din stațiunea Mamaia  
  
Informații generale privind autoritatea contractantă : 

 Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631 

-Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, 

cod poștal 900725 

-Număr telefon/fax: 0241/488176 

 

Informații generale privind obiectul de consultare piață : 

- achiziția unor echipamente necesare pentru buna funcționare și desfășurare a 

punctului de prim ajutor, amplasat pe plaja din dreptul hotelului Ovidiu din 
stațiunea Mamaia. 

  

Descrierea consultării : 

 Primăria Constanța intenționează să achiziționeze echipamente necesare 
pentru buna funcționare și desfășurare a punctului de prim ajutor, amplasat pe 

plaja din dreptul hotelului Ovidiu din stațiunea Mamaia. 

 
Aspecte supuse consultării : 
 Amenajarea și buna funcționare a punctului de prim ajutor din stațiunea 
Mamaia impune crearea unor condiții minime de lucru, fapt pentru care Primăria 

Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze următoarele echipamente 
obligatorii: 

- 1 buc. pat de consultații sau pat de masaj (cu saltea îmbrăcată în piele 

ecologică);  

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



- 1 buc. dulap/ladă metalică pentru depozitat medicamente și materiale 

sanitare; 

     
 

- 1 buc. targă lopată cu centuri; 

   
 

- 1 buc. defibrilator semiautomat lifepack 1000; 

    



 

- 1 buc. aspirator de secreții; 

   
 

- 1 rucsac de prim ajutor echipat cu borsete pentru medicație, kit de 

resuscitare siliconic pentru adult și copil, tensiometru manual și 
glucometru; 

   
 

 Având în vedere importanța salvării de vieți omenești în perioada 
desfășurării sezonului estival, este necesară luarea măsurilor urgente pentru 
achiziția echipamentelor obligatorii menționate mai sus. 
 

Se solicită opinia executantului cu privire la : 

- propunere preț pentru :  
- 1 buc. pat de consultații sau pat de masaj (cu saltea îmbrăcată în piele 

ecologică); 

- 1 buc. dulap/ladă metalică pentru depozitat medicamente și materiale 
sanitare; 

- 1 buc. targă lopată cu centuri; 
- 1 buc. defibrilator semiautomat lifepack 1000; 
- 1 buc. aspirator de secreții; 



- 1 rucsac de prim ajutor echipat cu borsete pentru medicație, kit de 
resuscitare siliconic pentru adult și copil, tensiometru manual și 
glucometru. 

 

Data afișării anunțului : 01.02.2017 

Data limită transmitere propuneri : 08.02.2017 ora 16.00 

Data limită consultare : 10.02.2017 ora 16:00 

 

Modalitate desfășurare : 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind 
detalii tehnice, oferte de preț, schițe, etc.,  în vederea elaborării caietului de 

sarcini și a estimării valorice. 

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: oana.tudor@primaria-
constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. 

Fax – 0241488176. 

 


