
Anexă la Referatul nr. 148916/26.10.2016

CONSULTAREA PIEȚEI
conform art. 43 din H.G. 395/2016

privind obiectul de achiziție publică
„tutori pentru arbori”

Obiectul consultării:

obiectul  de  achiziție  publică  „tutori  pentru  arbori”,  în  conformitate  cu
specificațiile tehnice prevăzute în anexa la prezentul comunicat.

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

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la  oferta de preț  privind obiectul de
achiziție publică  „tutori pentru arbori”, în conformitate cu specificațiile tehnice
prevăzute în anexa la prezentul comunicat.

Data limită pentru transmiterea ofertelor: 04.11.2016

Modalitatea de desfășurare: 

Anunțul privind consultarea pieței va putea fi consultat: 
- la sediul  Direcției  Gospodărire Comunală din cadrul  Primăriei Municipiului

Constanța, Serviciul „Administrare Spații Verzi”, str. Mihail Kogălniceanu nr.
28;

- pe site-ul oficial la adresa www.primaria-constanta.ro, începând cu data de
28.10.2016 (cap.  „Transparență  administrativă”,  subcapitol  „Informare  și
consultare  publică”  /  subcapitol  „Anunțuri  achiziții  publice  și  finanțări”
secțiunea „Consultarea pieței”);

- pe pagina S.E.A.P.
Ofertele de preț pot fi trimise în scris: 

- prin  poștă,  la  sediul  Primăriei  Municipiului  Constanța  din  str.  Mihail
Kogălniceanu nr. 28;

- prin fax, la nr. 0241/488.168;
- prin e-mail, la adresa gheorghe.coman@primaria-constanta.ro;

Informații  suplimentare  pot  fi  obținute  la  numărul  de  telefon  0241/488.168,
persoana de contact: Gheorghe Coman, Șef Serviciu „Administrare Spații Verzi”.
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Cerințe tehnice privind obiectul de achiziții publice TUTORI PENTRU ARBORI

Tabel 1. Cerințe tehnice privind obiectul de achiziții publice TUTORI PENTRU ARBORI
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Cerințe tehnice obiect de achiziție TUTORI PENTRU ARBORI
nr. tip dimensiuni buc. 

1 metalic, cilindric 100

2 790

3 558

1.448

- înălțime 165 cm
- diametru 40 cm
cf. schiței din caietul de sarcini, anexată

ansamblu de lemn 
format din 2 stâlpi de 
tutorare de secțiune 
pătrată, uniți printr-o 
șipcă de legătură

Stâlpi: 
- secțiune pătrată 8 cm x 8 cm
- înălțime 200 cm
Șipcă de legătură: 
- secțiune dreptunghiulară 3 cm x 5 cm
- lungime 100 cm

ansamblu de lemn 
format din 2 stâlpi de 
tutorare de secțiune 
pătrată, uniți printr-o 
șipcă de legătură

Stâlpi: 
- secțiune pătrată 8 cm x 8 cm
- înălțime 300 cm
Șipcă de legătură: 
- secțiune dreptunghiulară 3 cm x 5 cm
- lungime 100 cm

Cantitate Totală (buc.)
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Model sistem metalic de tutorare arbori:

Fig. 1 Model Sistem Metalic Tutorare

Șef serviciu,
Ing. Gheorghe Coman                                                              

                                                                                    
red. 2 ex. insp. ing. peis. Wendy Laura Cînța
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