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DIRECŢIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE 
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NR. 112168/04.06.2021  

 

           Aprob, 
                   Primar, 

              Vergil CHIȚAC 

 
ANUNȚ DE CONSULTARE A PIEȚEI 

 
privind determinarea valorii estimate a achiziției publice de „Amenajare și 
întreținere a zonelor verzi, prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de 

materiale necesare, amenajării acestora, pentru spațiile verzi care sunt/vor fi 
măsurate/cadastrate în Municipiul Constanța” 

 
Obiect consultare: îl constituie determinarea valorii estimate pentru achiziția 

publică de  „Amenajare și întreținere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor 
specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile 
verzi care sunt/vor fi măsurate/ cadastrate în Municipiul Constanța”. 

 
Cod CPV: 

Cod CPV 77310000-6 – Amenajare și întreținere spații verzi.  
Cod CPV 43323000-3 – Echipament de irigare.  
Cod CPV 45232120-9 – Lucrări de irigare. 

Cod CPV 77311000-3 – Întreținere grădini decorative sau de recreere.  
Cod CPV 77211400-6 – Servicii de tăiere a arborilor. 

 
Descriere:  

Primăria municipiului Constanța intenționează să inițieze achiziția privind  

„Amenajare și întreținere a zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și 
achiziția de materiale necesare amenajării acestora, pentru spațiile verzi care 

sunt/vor fi măsurate/ cadastrate în Municipiul Constanța” – acord cadru pe 4 ani, 
pentru fiecare zonă de lucru din Municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. 

Operațiunile și materialele necesare pentru care se solicită consultarea 

pieţei privind achiziția  „Amenajare și întreținere a zonelor verzi prin aplicarea 
tehnologiilor specifice și achiziția de materiale necesare amenajării acestora, 

pentru spațiile verzi care sunt/vor fi măsurate/ cadastrate în Municipiul Constanța” 
sunt prezentate în anexele 2 și 3,  părți componente la prezentul anunţ publicitar. 

 

Aspecte supuse consultării: 
În vederea unei analize cât mai reale a valorii estimate a achiziției, se solicită 

firmelor specializate în proiectare și execuție a lucrărilor de amenajare, 
următoarele: 
-      Preţurile unitare pentru întreținere și amenajare spații verzi și irigarea spațiilor 

verzi, se vor calcula ținând cont de normele de muncă, conform Anexei 2 la anunțul 
de consultare a pieței- lei fără T.V.A.; 

În anexa 2 au fost utilizate indicatoare de norme de deviz după cum 
urmează : 
- pentru lucrări manuale și cu tracțiune animală în producția vegetală (NT/1983); 

- pentru lucrări de terasamente (TS) revizuit și completat; 
- pentru lucrări de terasamente (TR) revizuit și completat; 
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Preturile ofertate pentru lucrările de întreținere la echipamentele de irigat 
vor fi calculate incluzând contravaloarea  piesei și manopera. 

-    Prețurile pentru lucrările ce prevăd "Normă proprie" vor fi calculate de 
ofertant utilizând NTL ( Normă Tehnică Locală - proprie), care va fi pusă la 
dispoziția achizitorului (beneficiarului), în procedura de licitație,  însoțite de  modul 

de calcul al acestora. 
 

-      Preţurile unitare pentru materialele solicitate, conform Anexei 3 la anunțul de 
consultare a pieței - lei fără T.V.A.; 
 

Preţurile unitare se exprimă în lei fără T.V.A.; 
 

 De asemenea, se solicită opinia societăților specializate în proiectarea și 
execuția de amenajări și întreținere spații verzi, respectiv, întreținere echipamente 
de irigat spații verzi, cu privire la consultarea descrierii tehnice a acestor activități 

de către autoritatea contractantă precum și opinia acestora privind completarea 
acelor caracteristici care nu au fost luate în considerare de autoritatea 

contractantă, acestea constituind componentă a contribuției tehnice și creative a 
ofertanților. 
 

Data afișării anunțului: 07.06.2021 
 

Data limită transmitere propuneri: 07.07.2021 
 

Data limită consultare: 23.07.2021 
 
Modalitate desfășurare: Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite 

ofertele de preţ și propuneri tehnice în vederea îmbunătățirii descrierii tehnice 
conform anexei 1, 2, 3, la adresele de email:  

- servicii.publice@primaria-constanta.ro 
- secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro 

 

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/488.171. 
Persoane de contact: BRĂDUCEANU IOAN, inspector la Serviciul Gestionare Spații 

Verzi.  
 
 

Director executiv, 
Raluca GEORGESCU 

 
 
 

Director executiv adjunct,                                  Șef Serviciu Gestionare Spații Verzi, 
Horia CONSTANTINESCU               

 
 

                                 Întocmit, 
                                                    ing. IOAN  BRĂDUCEANU 
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