
Anunț 

privind achiziția directă a serviciului "tăiere/toaletare arbori în caz de forță 

majoră din municipiul Constanța ". 

Tip anunț: achiziție directă 

Tip contract: CONTRACT de PRESTARE SERVICII 

Denumirea achiziției: "tăiere/toaletare arbori în caz de forță majoră din municipiul 

Constanța " 

CPV: 77211400-6 servicii de tăiere a arborilor 

Descrierea contractului: 

Durata contractului de prestare servicii este de două (2) luni de la data semnării și înregistrării 

Contractului de către ambele părți. 

Serviciul cuprinde operațiunile de tăiere, toaletare arbori în caz de forță majoră în municipiul 

Constanța precizate în Caietul de Sarcini, pe care prestatorul se obligă să le execute lunar pe 

baza ordinelor de lucru ca urmare a sesizărilor de la Dispecerat, IGSU, a notelor telefonice 

respectiv a notelor de constatare emise de beneficiar. Serviciul cuprinde lucrări de tăiere și 

toaletare arbori în caz de forță majoră în municipiul Constanța. 

Se consideră caz de forță majoră: 

.arborii înclinați indiferent de starea de vegetație; 

.arborii uscați care prezintă risc iminent de prăbușire; 

.arborii cu trunchiul rupt total sau parțial; 

.arborii dezrădăcinați care prezintă risc iminent de prăbușire; 

.arborii ale căror ramuri prezintă un risc de desprindere de arbore și pun în pericol traficul 

auto și/sau pietonal; 

. arborii ale căror ramuri afectează rețelele tehnico-edilitare sau îngreunează vizibilitatea în 

trafic a indicatoarelor rutiere, semafoarelor. 

Valoarea estimată fără T.V.A.:135.001,83 LEI fără T.V.A. 

Condiții contract: cf. Caietului de Sarcini publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Constanța 

www.primaria-constanta.ro . 

Durata totală a contractului este de 2 luni. 

Condiții participare: orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț 

cu respectarea prevederilor Caietului de Sarcini.Propunerile vor fi transmise la adresa de email 

inna.bela@primaria-constanta.ro, la sediul din Ștefan Mihăileanu nr.10, sau la nr.Fax - 

0241488176. 

Criterii adjudecare: ,,prețul ce, mai scăzut", cu condiția respectării specificațiilor tehnice 

solicitate, dispuse în Caietul de Sarcini. 

Data afișării anunțului: 14.12.2018 

Termen limită primire oferte: 18.12.2018, ora 16:00 

Informații suplimentare: Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 

0241/488.176, persoana de contact: Inna Bela, Șef Serviciu „Gestionare Spații Verzi". 


