
 Anunț 
cu privire la achiziția directă de sticlă mată pentru placarea unor scafe luminate, 

 două geamuri, o oglindă şi patru uşi dulap din sticlă 

 necesare Primăriei municipiului Constanța 
 

 
Tip anunț: Achiziție directă 
Tip contract: Comandă 

Denumire achiziție: achiziția de sticlă mată pentru placarea unor scafe luminate, două 
geamuri, o oglindă şi patru uşi dulap din sticlă necesare Primăriei municipiului 

Constanța. 
 

Cod CPV: 14820000 
 
Descriere achiziţie:  Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 

sticlă mată pentru placarea unor scafe luminate, două geamuri, o oglindă şi patru uşi 
dulap din sticlă necesare Primăriei municipiului Constanța cu următoarele caracteristici: 
 

- Sticlă ultraclară 6 mm, prelucrată pe cant, cu folie albă aplicată, din gama 

translucent 
10 buc x sticlă securizată extraclară – dimensiuni L X H (mm) – 130 x 1068 

  8 buc x sticlă securizată extraclară – dimensiuni L X H (mm) – 130 x 1140 
 

- Geam 6 mm ultraclar, cu folie albă translucent, fixate pe intradosul 
tavanului cu câte 4 piese de fixare (distanţieri inox de aproximativ 50mm) 

– 2 bucăţi 
2 buc x sticlă securizată extraclară – dimensiuni L X H (mm) – 490 x 1140 

 

- Oglindă 6 mm, prelucrată MCM – 2,16 mp 
 

- Uşi dulap din sticlă 6 mm – 4 bucăţi 
Culoare: verde 
2 buc x sticlă securizată extraclară – dimensiuni L X H (mm) – 551 x 1680 

2 buc x sticlă securizată extraclară – dimensiuni L X H (mm) – 551 x 610 
(uşile din sticlă trebuie prevăzute cu balamale şi mânere pentru deschidere) 

 
Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - 

Constanța, să fie inclus în prețul produselor. 

 
Valoarea estimată: 3.780,50 lei lei fără TVA 
Condiții achiziție: cu respectarea prezentului anunț. 
Condiții participare: cu respectarea prezentului anunț. 
Criterii adjudecare: Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel mai 

scăzut”. 
Transportul produselor la sediul beneficiarului vor fi incluse în preț. 

 
Data afişării: 14.09.2018 

Termen limită primire oferte: 17.09.2018 

 

Modalitate desfășurare: 
Orice persoană interesată 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 Constanța, b-dul Tomis nr. 51.                                                                       


