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ROMANIA        
JUDETUL CONSTANTA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA 
DIRECTIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE   
SERVICIUL  AMENAJARI  URBANE 
NR. 89810/14.05.2021 

                                                     
           Aprob,  

                                           Primar 

                                           Vergil CHIȚAC  
 

 
Anunț de consultare a pieței 

Privind determinarea valorii estimate pentru  

“lucrări de reparații si întreținere locuri de joacă amplasate în municipiul 
constanța”  

 
Obiect consultare: determinarea valorii estimate pentru “Lucrări de reparații si 
întreținere locuri de joacă amplasate în municipiul Constanța”. 

 
Cod CPV:   

50870000-4 – servicii de reparare și întreținere a echipamentului pentru 

terenurile de joacă 

45420000-7 – lucrări de tâmplărie și dulgherie 
45442100 – lucrări de vopsire       

45453000 – lucrări de reparatii generale si de renovare 
  

Descriere: Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 
“Lucrări de reparații si întreținere locuri de joacă amplasate în municipiul 
Constanța”.  

Echipamentele de joacă pentru copii și aparatele de fitness montate pe 
domeniul public al municipiului Constanța sunt supuse uzurii prin utilizarea 

curentă, ca urmare a acțiunii factorilor de mediu și totodată, pot fi deteriorate în 
urma utilizării necorespunzătoare sau unor acte de vandalism cu sau fără autori 
identificați. Pentru menținerea tuturor acestor echipamente în stare 

corespunzătoare de folosință, sunt necesare lucrări de reparații a deteriorărilor 
constatate și lucrări de întreținere. Aceste intervenții, urmăresc ca echipamentul 

de joacă și mobilierul urban amplasat în perimetrul spațiilor de joacă și al celorlalte 
spații de agrement să fie în totalitate funcțional, la parametrii optimi și să prezinte 
un aspect curat și îngrijit. 

Lucrările se vor realiza conform Listei de cantități din Anexa nr. 1. 
 

Data afișării anunțului: 21.05.2021  

Data limită transmitere propuneri: 31.05.2021 

Data limită consultare: 02.06.2021 
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Modalitate desfășurare:  

 
Se solicită propuneri de preț pe unitate de măsură pentru fiecare tip de 

operațiune /lucrare prevăzută la pct. 4.3 și 4.4 din caietul de sarcini. De asemenea 
se solicita propunere de pret pentru operatiunile de verificare periodică prevăzute 
la pct. 4.5 din caietul de sarcini (anexa 4).  

Propunerea financiară va fi structurată astfel: 
 

DENUMIRE 
LUCRARE/OPERATIUNE 

 UM  PREȚ PE UNITATE DE MĂSURĂ 

 
Ținând cont de componența fiecarei locații (anexele 1 și 3), se solicită 

propuneri privind stabilirea cantităților minime și maxime necesare pentru o 
perioadă de 12 luni.  

Precizăm că în baza acestei consultări, va fi structurată lista de cantități și 

va fi determinate valoarea estimată a achiziției  
 

Structura propunerii financiare va respecta lista de cantități anexate 
caietului de sarcini. 

Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite propunerile de preț la 

adresa de e-mail:   
- cristina.grosu@primaria-constanta.ro 

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488.175. 
Persoană de contact: Cristina Grosu.   
 

 
Director Executiv, 

Raluca GEORGESCU 
    

 

Director Executiv Adjunct, 
         Horia CONSTANTINESCU 

 
 

 

 
Șef serviciu, 

Serviciul Amenajări Urbane 
Cristina ITOAFĂ 

 

 
 

Inspector, 
Serviciul Amenajări Urbane 

Cristina GROSU 
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