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ANUNŢ PUBLICITATE 

privind achiziția directă „Furnizare semințe de gazon” 
  

Obiect consultare: Îl constituie determinarea valorii estimate pentru achiziția directă 

„Furnizare semințe de gazon” 

Cod CPV 03110000-5 – Produse agricole, produse horticole și de grădină pentru 

comercializare. 

Descriere: Primăria municipiului Constanţa intenţionează să achiziţioneze prin 

cumpărare directă semințe de gazon necesare pentru refacerea peluzelor din 
municipiul Constanța, cu un singur operator economic. 

Lucrările de pregătire a terenului și gazonatul nu fac obiectul achiziției directe ,, 

Furnizare semințe de gazon’’. Durata contractului de furnizare: 3 (trei) luni. 
Consultarea pieței se realizeză în vederea determinării cât mai reale a valorii estimate 

privind achiziția directă ,, Furnizare semințe de gazon’’.  

 

Aspecte supuse consultării: 

Se solicită opinia furnizorilor care comercializeză semințe de gazon pentru  

stabilirea prețul unitar / kg, având în vedere toate specificațiile din capitolul 3 și 

capitolul 4 din Caietul de sarcini atașat, pentru următoarele produse: 

-semințe de gazon pentru soare; 

-semințe de gazon pentru umbră. 

Specificațiile din cap. 3 și 4 au fost luate în considerare de autoritatea 

contractantă ca fiind determinante la stabilirea prețului unitar / kg, având vedere 

modul de livrare, cantitatea de produse solicitată și caracteristicile tehnice minimale pe 

care trebuie să le indeplinească produsele la livrare. Prețul unitar / kg la același produs 

va fi egal indiferent de greutatea sacului în care este ambalat (10 kg, 20 kg sau 25 

kg). Preţul unitar / kg va include prețul produsului, transportul la locația indicată de 

beneficiar și toate cheltuielile privind producerea / aprovizionarea, manipularea, 

cheltuielile indirecte, taxele, impozitele considerate obligaţii legale ale contractanţilor, 

profitul, exclusiv T.V.A. 

Prețul unitar se va exprima în lei fără T.V.A. iar taxa pe valoare adăugată va fi 

evidențiată distinct. 

Data afișării anunțului: 12.11.2018   

Data limită transmitere propuneri: 16.11.2018   

Data limită consultare: 20.11.2018  

Modalitate desfășurare: Propunerile privind  ofertele de preţ / kg se pot se pot 

transmite la adresele de email: servicii.publice@primaria-constanta.ro sau 

secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro Informații suplimentare pot fi obținute la 

numărul de telefon 0241/488.171, persoana de contact: Gheorghe Coman, Șef 

Serviciu „Gestionare Spații Verzi”. 
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