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Anunț publicitate 

privind inițierea achiziției directe ce are ca obiect achiziția a 13 steaguri tip lacrimă  și 
a unui material textil printat 

pentru sistemul de expunere tip pop-up spider curb 

 
 

Tip anunț: Achiziție directă 
 
Denumirea achiziție: Achiziția a 13 steaguri tip lacrimă  și a unui material textil 

printat pentru sistemul de expunere tip pop-up spider curb 
 

 
Cod CPV : 22462000-6 – Materiale publicitare (Pop-up Spider Textil Curb)  

               35821000-5 – Steaguri  
 
Descrierea contractului:  

Achiziția a 13 steaguri tip lacrimă  și a unui material textil printat pentru sistemul de 
expunere tip pop-up spider curb 
 

Valoarea estimată fără TVA: 4.697,11  lei fără TVA 
 

Durata comenzii : 6 zile lucrătoare de la primirea comenzii  
 

Cantitate :  
 
Steaguri tip lacrimă personalizate, mărimea M, realizate din 4 elemente 

interconectabile , print și geantă transport. 
Număr steaguri – 13 bucăți. 

Structura va fi din aluminiu și fibră de sticlă. 
Personalizarea este realizată prin sublimare la o rezoluție de până la 1440 dpi. 
Materialul textil utilizat va fi din polyester 100%, cu o greutate de 110g/mp și cu 

protective UV. 
Se va folosi atât la exterior cât și la interior. 

Sistemul de ancorare se va face pe o bază metalică economică tip cruce la care se va 
adăuga colac. 
Înalțime totală steag  - 2.60 m 

Dimensiune print – 100x220cm. 
Machetarea intră în sarcina furnizorului . Vor fi 3 machete. 

 
Material textil printat, ce va fi folosit pentru un sistem de expunere de mari 
dimensiuni, deținut de primărie, tip  pop-up spider, având o structură formată dintr-

un cadru de aluminiu(300cm x 230cm) - 1 bucată. 
Printul este realizat pe material textil ignifug, uşor elastic, rezistent la apă şi 

decolorare şi permite printarea la calitate fotografică. Materialul textil va îmbrăca 
întreaga structură şi va sta tensionat perfect. 

Machetarea intră în sarcina furnizorului. 
 
Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut” 

 
Termen limită primire oferte: 28.01.2020 



 

Informații suplimentare:  Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii 
ofertelor , pana la data de 27.01.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-

constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-
constanta.ro. 
 

Conditii de participare: 
- Cu respectarea prezentului anunt si specificatiilor tehnice precizate. Prestatorul  va 

trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, 
din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de 
anulare a constituirii precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza 

activitățile care fac obiectul prezentei achizitii, prin prezentarea certificatului 
constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de 

Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, 
documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de 
rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică 

(copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul). 
 

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 . 

In atentia: Serviciul  Achiziţii Publice 
Cu menţiunea: ” Achiziția a 13 steaguri tip lacrimă  și a unui material textil printat 

pentru sistemul de expunere tip pop-up spider curb” 
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