
 

 

 
 

Anunț consultare achiziție „lucrări de reparare a podețelor pietonale de 
traversare a minicanalelor din Parcul Tăbăcărie și Satul de Vacanță” 

 
 

   
 

 Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631 
     Adresa: Primăria Municipiului Constanța, B-dul. Tomis, Nr. 51, Constanța 

cod poștal 900725, Nr. Telefon/fax 0241/488151 
  Tip anunț: consultare piață. 
  Tip contract: achiziție directă.  

 
Denumirea achiziție: Lucrări de reparare a podețelor pietonale de traversare a 

minicanalelor din Parcul Tăbăcărie și Satul de Vacanță  
     CPV: 45223210-1  Lucrări structuri metalice   
     45262522-6  Lucrări de zidărie         

Descriere: 
1. Podeț suspendat 

- curățare vopsea veche (ardere, șlefuire, curățare cu decapant) și vopsirea 
cu grund și email a întregii suprafețe în 2 straturi – 164 mp; 

- înlocuirea pardoselilor din lemn degradat – 96 mp; 

- vopsirea întregii pardoseli de lemn – 192 mp; 
- refacerea tencuielilor de la capetele de pod – 18 mp; 

- montare reflectoare pentru iluminat ambiental – 6 buc. (160 ml cabluri 
curent). 
 

2. Podeț Sat Vacanță  
- curățare vopsea veche (ardere, șlefuire, curățare cu decapant) structura 

metalică de la balustradă – 15 mp; 
- vopsirea întregii suprafețe metalice cu vopsea cu grund și email în 2 

straturi – 65mp;  

- înlocuirea plăcilor de lemn din structura balustradei – 25 mp; 
- vopsire structuri din lemn în 2 straturi – 50 mp; 

- desfacerea și refacerea tencuielilor – 21 mp. 
 
 

3. Podeț Ramada 
- înlocuirea grinzilor metalice pe porțiuni degradate fără modificare 

măsurilor inițiale;  
- demontarea pardoselii metalice din tablă striată și înlocuirea acestora pe 

porțiunile degradate  (prin sudură);  

- reparații la măna curentă – 24 m; 
- curățare vopsea veche (ardere, șlefuire, curățare cu decapant) și vopsirea 

întregii suprafețe – 306 mp; 
- refacerea tencuielilor – 21 mp. 

 

4. Podeț Insulă 
-   confecționare, montare și vopsire balustradă metalică – 14 ml; 

-   repararea tencuielilor existente – 100 mp; 
-   repararea treptelor din beton mozaicat – 9 m; 
-   desfacerea și repararea pardoselilor – 16,5 mp; 

 
5. Podeț Pavilion 



 

 

- curățare vopsea veche (ardere, șlefuire, curățare cu decapant) și vopsire 
cu grund și email – 25 mp; 

 
Generalități: 

- vizita la amplasamentele podețelor în vederea întocmirii și prezentării 
de antemăsurători; 

- lucrările vor fi executate fără modificarea arhitecturii existente 

și a materialelor din care sunt executate, păstrându-se forma și 
dimensiunile inițiale; 

- la vopsire se va folosi grund zincat plus vopsea cu rezistență ridicată la 
mediul salin; 

- accesul se va realiza cu autoturisme cu masa maxim tehnic autorizată 

de 3,5 tone; 
- împrejmuirea zonelor de lucru; 

- evacuarea deșeurilor rezultate conform legislației în vigoare; 
- asigurarea schelelor; 
- asigurarea energiei electrice; 

 
Aspcte supuse consultării: 

1. prezentarea listelor de cantități (rezultate din antemăsurători), care să 
conțină: 

a) descrierea lucrărilor; 

b) materialele ce vor fi puse în operă (declarații de conformitate/fișă 
tehnică); 

c) unitățile de măsură; 
d) prețul unitar pentru materiale, manoperă, utilaj și transport. 

          2. valoarea lucrărilor pentru fiecare operațiune a fiecărui podeț, cota    de 
cheltuieli indirecte și profit, iar în final valoarea totală fără TVA. 

  

Data afișării anunțului: 19.04.2019 
Termen limită transmitere propuneri: 02.05.2019                     
Termen limită consultare: 03.05.2019         
        

 Condiții participare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite 
oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor 
precizate în anunț. 
  Informații suplimentare: Adresa de e-mail sigurantabunuripublice@primăria-
constanta.ro la sediul din Constanța, str. Ș. Mihăileanu, nr.10 sau la fax. 

0241/488186. 
 
        

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


