
 
 

Anunț consultare piață 
privind determinarea valorii estimate pentru achiziția de abonamente la Monitorul 

Oficial 

 
Autoritate contractantă:   

MUNICIPIUL CONSTANTA 
Adresa postala: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanta, cod poștal 
900725, România  

 
Obiect consultare: determinarea valorii estimate pentru achiziția de abonamente la 

Monitorul Oficial pe o periodă de 12 luni 
COD CPV: 22212000 - Periodice 

Descriere consultare:  Primăria municipiului Constanța intenționează să 
achiziționeze abonamente la Monitorul Oficial pe o periodă de 12 luni, fiecare dintre 
abonamentele mai jos menţionate urmând să conţină toate actele publicate în 

cuprinsul Monitorului Oficial, începând cu luna ianuarie 2019. 
 

 

Nr. 

crt. 

Denumire abonament  

12 luni 

U.M. Cantitate Observaţii 

1. Abonament la Monitorul 
Oficial partea I 

Buc. 19 Publicaţia să fie livrată în 
termen de maximum 3 zile 

lucrătoare de la apariţie la 
sediul PMC din BD. TOMIS NR. 

51, Constanţa 

2. Abonament la Monitorul 

Oficial partea III 

Buc. 1 Publicaţia să fie livrată în 

termen de maximum 3 zile 
lucrătoare de la apariţie la 

sediul PMC din BD. TOMIS NR. 

51, Constanţa 

3. Abonament la Monitorul 

Oficial partea IV 

Buc. 1 Publicaţia să fie livrată în 

termen de maximum 3 zile 
lucrătoare de la apariţie la 

sediul PMC din BD. TOMIS NR. 
51, Constanţa 

 
Aspecte supuse consultării: 
Se solicită oferte de preț pentru determinarea valorii estimate pentru achiziția de 

abonamente la Monitorul Oficial. 
 

Livrarea publicațiilor trebuie să fie inclusă  în prețul produsului şi se va realiza la 
sediul beneficiarului din Bd. Tomis nr. 51, Constanta, Localitatea Constanta, fără 

costuri suplimentare, după cum urmează: în termen de 5 zile de la primirea comenzii 
emise de beneficiar pentru primul exemplar şi în termen de 3 zile lucrătoare de la 
apariţie pentru fiecare din următoarele apariţii. 

  
Data afișării anunțului: 07.12.2018 

Data limită transmitere propuneri: 11.12.2018 
Data limită consultare: 12.12.2018 
 

Modalitate desfășurare: 
Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform 

prezentului anunț pe adresa de e-mail: monica.matei@primaria-constanta.ro, cât 
și la sediul Primăriei municipiului Constanța, b-dul Tomis nr.51 


