
 

Anunț consultare piață 
privind determinarea valorii estimate pentru achiziția de mochetă,  

bare fixare mochetă interior și covoraș intrare 

 

Autoritate contractanta: 
MUNICIPIUL CONSTANTA 

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

Obiect consultare : achiziția de mochetă, bare fixare mochetă interior și covoraș 
intrare necesare Primăriei municipiului Constanța 

  
 Cod CPV: 39530000 - 6 

 
Descriere consultare: Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 
mochetă, bare fixare mochetă interior și covoraș intrare, necesare Primăriei municipiului 

Constanța cu următoarele caracteristici: 
 

Mochetă cu urmatoarele caracteristici: 
- Țesută cu fir tăiat 
- Conținutul firului 100% poliamidă 

- Clasa 32 de uzură 

- Grosimea de 9 mm   
- Va suporta trafic intens 
- Rezistență la încălzirea în pardoseala 

- Rezistență la razele ultraviolete 

- Culoare roșie cu model crin (floare) 
  

Suprafața mp birouri: 

- Parter intrare – 30 mp – culoare roșie cu model crin (floare) 

- Hol parter – 49,35 mp – culoare roșie cu model crin (floare) 

- Scari parter - etajul 1 – 21,35 mp - festonat – culoare roșie cu model crin (floare) 

- Scari etaj 1 – etaj 2 – 24,7 mp - festonat – culoare roșie cu model crin (floare) 

- Hol etaj 1 – 118,41 mp – culoare roșie cu model crin (floare) 

- Cam.135 – 7,50 mp  (3X2.5) - festonat– culoare gri (cu diverse nuante de gri) 

- Cam. 134 – 21,81 mp – culoare roșie cu model crin (floare) 

- Cam. 133 – 33,52 mp – culoare roșie cu model crin (floare) 

- Cam. 207 – 36,18 mp – culoare roșie cu model crin (floare) 

- Cam. 1 - 28 mp – culoare crem  

- Cam. 2 – 21 mp – culoare crem  
 

Total mp mochetă de trafic intens – 391,82 mp 
 

 

- Bare fixare mochetă interior – 19 buc (bările de fixare a mochetei pe scări 
interioare  vor fi oțel vopsit în câmp electostatic, aurii la lungimea de 1,2 metri, 

incluzînd cate o pereche de bride și câte o pereche de capace ornamentale  sferice  
pentru fiecare bară; grosimea barei cilindrice să fie de 12,7 mm cu peretele de 0,7 

mm, ea fiind rezistentă la îndoire). 
 

- Covoraș intrare PVC Gri – 10 buc (Dimensiuni: 90 x 150 cm (L x l); 
Greutate:1950 g/m²(față); 450 g/m²(spate); Greutatea Totală: 2400 g/m² ; 
Material Dos: PVC; 100% Material; Poliester: 100%) 
 

 



Transportul, montajul mochetei și a barelor fixare mochetă interior, vor fi incluse în 

preţ. 
 
 

Aspecte supuse consultării: 
 Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț. 
  
Data afișării: 06.12.2018 
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: memis.kenan@primaria-constanta.ro, cât și 

la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51. 
 

         
 
 


