
Anunț achiziție: 
 

Achiziția lucrărilor de reparaţii curente și igienizare la 6 (șase) adăposturi de 
protecţie civilă din municipiul Constanţa 

 
 
Tip anunț: Achiziție directă 

 
Tip contract: Lucrări 

 
Denumire achiziție: Lucrări de reparaţii curente și igienizare la 6 (șase) adăposturi 
de protecţie civilă din municipiul Constanţa 

 
Cod CPV: 

- 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare 
- 45410000-4 Lucrări tencuire; 
- 45442180-2 Lucrări de revopsire; 

- 45311100-1 Lucrări de cablare electrică; 
- 45232460-4 Lucrări sanitare. 

 
Descriere achiziției:   

Execuția de lucrări de reparații curente și igenizare la 6 (șase) adăposturi publice de 
protecție civilă din municipiul Constanța 
 

Valoarea estimată fără TVA: 220.179,45 lei fără TVA  
 

Durata de finalizare a lucrărilor: 90 de zile (3 luni) de la transmiterea Ordinului de 
începere a lucrărilor pentru cele 6 (șase) adăposturi publice din municipiul Constanța. 
 

Condiții achiziție: cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 
112992/10.06.2019. 

 
Oferta financiară va fi însoțită de devize pe categorii de lucrări cu respectarea 
tehnologiei de execuție aferentă fiecărei categorii de lucrări și va fi însoțită de extrase 

de resurse: material, manoperă, utilaj și transport, conform cap. 10 din caietul de 
sarcini nr. 112992/10.06.2019.  
 

Oferta tehnică va fi elaborata conform tuturor cerintelor din caietul de sarcini nr. 
112992/10.06.2019.  

 
Oferta va fi însoțită de Certificat constatator ONRC din care să rezulte obiectul de 
activitate corespunzător obiectului contractului.  

 
Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile. 
 

Condiții participare: cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 
112992/10.06.2019, lista de cantități și planuri. 

 
Criterii de adjudecare: atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai 
scăzut”  



 
Data afișării anunț: 16.10.2019 

 
Data limită primire oferte: 25.10.2019, ora 23:59  

 
 
Modalitate desfășurare: 

 
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului 

anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 
Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor, până la data de 21.10.2019 
pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro .  

 
Ofertantul a carui ofertă va fi declarată 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 lucrărilor de reparaţii curente și igienizare la 6 (șase) 

adăposturi de protecţie civilă din municipiul Constanţa 
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