
 
Anunț privind achiziția directă având ca obiect 

„Produse consumabile auto” 
 
 
 

Tip anunț: Achiziție directă 
Tip achiziție: Furnizare produse 
 
Denumirea achiziției: „Produse consumabile auto” 
 
Coduri CPV:09211100 ”Uleiuri pentru motoare” 
                  24951311 ”Produse antigel” 

                  24316000 ”Apă distilată” 
                  39831500 ”Produse de curățat pentru automobile” 

                  44530000 ”Dispozitive de fixare” 
                  09221100 ”Vaselina” 
                  42123400 ”Compresoare de aer” 

                  44541000 ”Lanțuri articulate”   
 

 
Descrierea achiziției: Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 

„Produse consumabile auto” în vederea protejării, funcționării și asigurării celor 
mai bune condiții de utilizare a autovehiculelor în timpul sezonului rece, de către 
Direcțiile/compartimentele din cadrul Primăriei. 

Autoritatea contractantă deține 66 autovehicule folosite zilnic pentru diferite activități 
de către Direcțiile/compartimentele din cadrul Primăriei municipiului Constanța, 

inclusiv de către Direcția Generală Poliția Locală și Serviciul Protecție Civilă, 
Securitate, Sănătate în Muncă și Situații de Urgență. 

Produsele sunt necesare pentru completarea stocului de consumabile auto și 

echipamente necesare autovehiculelor pe timpul iernii. 

 
 
Valoarea estimată (lei fără TVA): 19.538 lei fără TVA 
   
 
Condiții participare - Ofertantul trebuie să prezinte: 

• Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 

• Oferta, care va fi compusă dintr-o propunere tehnică și o propunerea 
financiară: 

o Propunerea tehnică va conține o descriere a produselor ofertate, cu 

respectarea cantităților, cerințelor și specificațiilor din caietul de sarcini – 
Cap. 3 ”DESCRIEREA PRODUSELOR OFERTATE”;  

▪ Informațiile din propunerea tehnică trebuie să permită identificarea 
cu uşurință a corespondenței cu specificațiile minime, precum şi cu 
toate cerințele impuse în Caietul de sarcini; 

▪ Va fi prezentat un tabel cu caracteristicile produselor ofertate, 
comparativ cu caracteristicile solicitate prin caietul de sarcini; 

▪ Pentru a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice și 
caracteristicile solicitate, propunerea tehnică va fi însoţită de un 
document emis de producător precum Specificații tehnice sau 

Certificate/Declarații de conformitate ale produselor. 
▪ Produsele livrate vor fi însoţite de certificatele de garanție; 

 



o Propunerea financiară va fi prezentată în prețuri unitare (lei fără 
TVA) precum și la valoarea totală, în lei fără T.V.A., care se va 

evidenția distinct.  
 

• Durata de valabilitate a ofertei va fi de cel puțin 60 de zile de la termenul 
limită stabilit pentru depunerea ofertelor. 
 

 

 
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă cu respectarea 

cerințelor și condițiilor precizate în caietul de sarcini, pe adresa de e-mail: 
monica.son@primaria-constanta.ro. 
 
Criterii adjudecare: „prețul cel mai scăzut” 
 
Dată afișare anunț: 21.11.2019 
 
Termen limită primire oferte: 28.11.2019, ora 23:59  
 
Informații suplimentare: E-mail: monica.son@primaria-constanta.ro; Tel. 0241-484.157. 
Oferta se va transmite pe adresa de e-mail: monica.son@primaria-constanta.ro. 
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