Anunț achiziție:
achiziția de ”scaune stadion” la stadionul ”Gheorghe Hagi” din Constanța aflat în
administrarea Primăriei municipiului Constanța
Tip anunț: Achiziție directă
Tip contract: Furnizare
Denumire achiziție: achiziția de ”scaune stadion” la stadionul ”Gheorghe Hagi” din
Constanța aflat în administrarea Primăriei municipiului Constanța
Cod CPV: 39111000-3 Scaune (locuri)
Descriere achiziției:
Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze „scaune stadion”
format din scaune pentru dotarea tribunelor stadionului și crearea băncilor de rezerve
jucatori și observatori necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților
sportive pe stadionul „Gheorghe Hagi” aflat în administrarea Primăriei municipiului
Constanța cu următoarele caracteristici:
Scaune stadion - 1750 buc
Specificații produs:
- Înălțime: 30 cm
- Lățime: 42 cm
- Adâncime: 40 cm
- Greutate: 1.100 gr
- PE + 2.800 gr PE + 6.400 gr Metal
- Scaunele să fie produse prin copolimer virgin PP cu injecție de plastic.
- Aditivii UV și antioxidanții să ofere o rezistență de minim 5 ani împotriva
decolorării culorii.
- Spătarul să fie întărit cu perete dublu pentru a preveni spargerea cu
vandalism.
- Canalele de apă dela suprafață să îi permită să treacă apa.
- Să aibă găuri pentru fixare la sol su șuruburi M8 din două bucăți, iar baza și
punctele de ancorare să fie consolidate cu nervuri suplimentare.
Bănci de rezervă compet echipate cu scaune – 14 jucatori x 2 buc și 2 scaune
observatori x 1 buc
Specificații produs:
- Scaunele sa aibă un design ergonomic și spatar felxibil ridicat pentru un
confort mai bun.
- Spătarul, cotierele, scaunul și baza sa fie fixate ferm pe cadrul scaunului.
- Rama scaunului sa fie fabricat din oțel dimensiuni 25x25x2 mm.
- Ramele cotierelor sa fie fabricate din oțel dimensiuni 20x40x1,5 mm cu o
cotieră împărțită la 2(două) scaune cotiera.
- Tetieră deasupra spătarului scaunului.
- Fiecare bază să fie fixată pe podea în 3(trei) puncte.
- Scaunul să fie tapițat cu spumă poliuretanică rezistentă la foc.
- Grosimea spătarului și șezutui de minim 6 cm.
- Spuma sa fie aspră și omogenă pe toată suprafața.
- Scaunele să fie fixate pe podea cu materiale de ansamblare și acoperite cu

-

-

capace de plastic.
Rama din oțel sudată.
Piele artificială lipită.
Acoperitoare bănci policarbonat de 10 mm prins pe cornier de 40 mm.

Valoarea estimată fără TVA: 109.095,00 Lei fără TVA
Durata contractului: Durata contractului va fi de 60 de zile calendaristice de la
semnarea de către ambele părți.
Condiții achiziție: cu respectarea caracteristicilor, oferta financiară va cuprinde
prețul pentru fircare produs solicitat, inclusiv taxa pe valoare adugată, care va fi
evidentiata distinct.
Produsele vor fi furnizate și montate în compexul sportiv “Gheorghe Hagi” din str.
Primăverii nr. 2 - 10, în termen de 45 zile calendaristice de la primirea comenzii, fără
costuri suplimentare și vor respecta caracteristicile impuse de instituția noastră.
Livrarea si montarea produselor se va finaliza prin încheierea unui proces verbal de
recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele părți.
Oferta va fi însoțită de Certificat ONRC din care să rezulte obiectul de
activitate corespunzător obiectului contractului.
Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 60 zile.
Condiții participare: cu respectarea anuntului
Criterii de adjudecare: atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai
scăzut”
Data afișării anunț: 10.09.2019
Data limită primire oferte: 16.09.2019, ora 23:59
Modalitate desfășurare:
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform
prezentului anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro; Număr
telefon contact: 0241.488.157.
Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, pana la data de 12.09.2019
pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .
Ofertantul a carui ofertă va fi declarata castigătoare, la solicitarea autoritătii
contractante, va transmite oferta in original la adresa: Municipiul Constanta, Bd. Tomis
nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: Serviciul Achiziţii Publice,
Cu menţiunea: Achiziția de ”scaune stadion” la stadionul ”Gheorghe Hagi” din
Constanța aflat în administrarea Primăriei municipiului Constanța

