
 

Anunț publicitar 
 

Tip anunț : anunț publicitar; 
Tip contract : Achiziție directă; 
Denumirea achiziției : Hrană uscată pentru câinii din Adăpostul pentru câini fără 

stăpân din Municipiul Constanța 
Cod CPV : 15713000-9 - Hrană pentru animale de companie; 

Descrierea contractului :  
Caracteristici tehnice și cantități 
  Achiziția de ”Hrană uscată pentru câinii din Adăpostul pentru câini fără 

stăpân din Municipiul Constanța” se va realiza prin intermediul unui operator 
economic cu respectarea următoarelor cerințe: 

- furnizorul se obligă să furnizeze produsele solicitate la standard legale, în 
conformitate cu legislația în vigoare, condiția obligatorie este ca hrana să fie 
certificată de Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor. 

- corectarea și adaptarea regimului de furnizare a produselor se va face la 
cerințele achizitorului precum și controlul calității produselor furnizate.  

- frecvența de furnizare a produselor tip hrană uscată va fi lunară sau la 
fiecare solicitare a achizitorului. 

 Produsul va fi ambalat în saci acceptați de C.E. cu o greutate minimă de 10 
kg, etichetați în limba română sau cu traducerea etichetei în limba română. Pe 
etichetă vor fi specificate numele și adresa producătorului, denumirea produsului, 

greutatea netă, alte indicații tehnice. 
Cantități 

Denumire  produs 
 

Cantitate/lună 
(kg) 

Cantitate/12 luni 
(kg) 

Hrană uscată adult (300 
capete) 

 
   2325 

(300cap.*250g/zi*31 zile) 

 
 27900 

Hrană uscată junior (100 
capete) 

 
   775  

(100cap.*250g/zi*31 zile) 

 9300 

 

Cantitățile lunare sunt estimative. Acestea pot fi mai mari sau mai mici decât cele 
estimate inițial, în funcție de necesitățile concrete, fără a depăși valoarea totală a 

contractului. 
Prezentarea ofertei :  
 Prețurile unitare pe fiecare produs vor include toate cheltuielile legate de 

transport /aprovizionare/ manipulare /cheltuieli directe/ indirecte, taxe, impozite 
considerate obligații legale ale furnizorului. 

Valoarea estimată : 101.742 lei fără TVA; 
Condiții contract : conform Caietului de sarcini publicat pe site-ul Primăriei : 

www.primaria-constanta.ro 
Criterii de adjudecare : prețul cel mai scăzut și respectarea prevederilor Caietului 
de sarcini publicat pe site-ul Primăriei : www.primaria-constanta.ro 

Termen limită de primire a ofertelor : 11.10.2018, ora 16; 
Informații suplimentare: Caietul de sarcini este atașat anunțului pe site-ul 

Primăriei www.primaria-constanta.ro. Oferta va fi transmisă, la adresa de e-mail : 
ana.eftinca@primaria-constanta.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Constanța – 
Direcția Gestionare Servicii Publice din Str. Ștefan Mihăileanu, nr. 10, persoană de 

contact – Dna. Ana-Maria Eftincă, tel. 0241485873. 
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