
 „Achiziție bariere pentru sediul Primăriei Municipiului Constanța" 

Cod CPV: 34926000-4 - Echipamente de control al parcărilor 

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un număr de 2 
bariere noi. 

Fiecare barieră va respecta următoarele caracteristici, după cum urmează: 
Model 1- barieră automată cu lungime braț de 4 m, cu corpul fabricat din oțel 

galvanizat prevăzut cu bandă reflectorizantă, precum și cu sistem anti-îngheț 

permițând asigurarea funcționalității barierei cel puțin în intervalul -20°C/+55°C; 
- bariera trebuie să prezinte receptor radiocomandă, pentru a putea fi 

comandată de la distanță, din cabina agentului de securitate, cu ajutorul unei 
telecomenzi; 

- în caz de avarie, este necesar ca sistemul să asigure și o funcționare manuală, 

permițând o deblocare manuală rapidă; 
- este ideal ca sistemul să prezinte funcția de încetinire cursă la închidere; 

- de asemenea, sistemul trebuie să poată fi ușor conectat cu alte componente și să fie 
rezistent la utilizare intensivă 

Model 2 - barieră automată cu lungime braț de 6 m, cu corpul fabricat din oțel 

galvanizat prevăzut cu bandă reflectorizantă, precum și cu sistem anti-îngheț 
permițând asigurarea funcționalității barierei cel puțin în intervalul -20°C/+55°C; 

- să prezinte picior mobil de sprijin pentru evitarea balansului; 
- bariera trebuie să prezinte receptor radiocomandă, pentru a putea fi 

comandată de la distanță, din cabina agentului de securitate, cu ajutorul unei 
telecomenzi; 

- în caz de avarie, este necesar ca sistemul să asigure și o funcționare manuală, 

permițând o deblocare manuală rapidă; 
- este ideal ca sistemul să prezinte funcția de încetinire cursă la închidere și să 

prezinte un timp de deschidere eficient, astfel încât să fie evitate blocajele; 
- de asemenea, sistemul trebuie să poată fi ușor conectat cu alte componente 

și să fie rezistent la utilizare intensivă. 

- este ideal ca sistemul să prezinte funcția de încetinire cursă la închidere și să 
prezinte un timp de deschidere eficient, astfel încât să fie evitate blocajele; 

Fiecare barieră va fi furnizată cu telecomanda aferentă. 
Aspecte supuse consultării: 
Oferta financiară va include prețul unitar pentru fiecare bucată, dar și valoarea 

totală care va fi evidențiată distinct. 

Nr. 

Crt
. 

Lucrare U.M. Cantitate 
Preț unitar 
fără T.V.A. 

T.V.A. 

lei lei 

1. 
Barieră 4m Buc. 

1 

  

2. Barieră 6m Buc. 1 
  

3. Servicii de mentenanță 

pentru min. 2 ani 

Serviciu Min.l 

serviciu/trimestru 

  

Valoare totală 
  

Valoare totală cu TVA 
 

 

Achiziția presupune atât furnizarea produselor, cât și instalarea/montarea 

acestora, precum și efectuarea serviciului de mentenanță pe o perioadă de cel puțin 2 
ani. 

Prețurile unitare vor include toate cheltuielile legate de manoperă/personal, 

materiale, utilaje, transport, amplasare și montaj la locațiile stabilite, alte costuri și 



taxe legale legate de activitățile prestate, precum și cheltuieli privind asigurarea 
mentenanței produselor în perioada de garanție. 

Se solicită opinia furnizorilor cu privire la soluția tehnică a sistemului și prețul 

acestuia. 

Condițiile nu sunt restrictive, orice formă fiind acceptată. 

Data afișării anunțului: 22.03.2019 

Dată limită transmitere propuneri: 03.04.2019 ora 16:00 

Dată limită consultare: 05.04.2019 

Modalitate desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a 

transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor 
precizate în anunț. 

Adresa de e-mail: sigurantabunuripublice@primaria-constanta.ro la sediul din 

Constanța, str. Ștefan Mihăileanu nr. 10 sau la fax. 0241/488186 
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