
Anunț consultare piață 
privind achiziția unei construcții modulare (container 5m x 3 m) 

  

Informații generale privind autoritatea contractantă : 

 Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631 

-Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, 

cod poștal 900725 

-Număr telefon/fax: 0241/488176 

 
Informații generale privind obiectul de consultare piață : 

- achiziția unei construcții modulare (container 5 m x 3 m) obligatorie pentru 

buna funcționare și desfășurare a punctului de prim ajutor, amplasat în dreptul 
hotelului Ovidiu din stațiunea Mamaia. 
  

Descrierea consultării : 

 Primăria Constanța intenționează să achiziționeze o construcție modulară 
(container 5 m x 3 m) obligatorie, echipată cu aer condiționat, chiuvetă și cu 

posibilitatea de alimentare la energie electrică și apă, pentru buna funcționare și 
desfășurare a punctului de prim ajutor, amplasat în dreptul hotelului Ovidiu din 

stațiunea Mamaia. 
 
Aspecte supuse consultării : 
 Amenajarea și buna funcționare a punctului de prim ajutor din stațiunea 
Mamaia impune crearea unor condiții minime de lucru, fapt pentru care Primăria 

Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze o construcție modulară 
(container 5 m x 3 m), echipată cu următoarele dotări minime : 

- aer condiționat adaptat dimensiunilor construcției ( 12 – 16.000 BTU); 

- chiuvetă; 
- posibilitatea de alimentare la energie electrică și apă.  

 Se solicită opinia executantului cu privire la : 

- propunere preț pentru o construcție modulară cu dimensiunile de 5 m x 3 m, 
echipată cu dotările minime menționate mai sus. 

Data afișării anunțului : 01.02.2017 

Data limită transmitere propuneri : 08.02.2017 ora 16.00 

Data limită consultare : 10.02.2017 ora 16:00 

 

Modalitate desfășurare : 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind 
detalii tehnice, oferte de preț, schițe, etc.,  în vederea elaborării caietului de 
sarcini și a estimării valorice. 

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: oana.tudor@primaria-

constanta.ro, la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. 
Fax – 0241488176. 

 


