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Anunț publicitate privind : Achiziția de urne de vot pentru secțiile de votare 
 
 
Tip anunț: Achiziție directă 
 
Denumirea achiziție: Achiziția de urne de vot pentru secțiile de votare 
 
CPV: 44211100-3 Construcţii modulare prefabricate 
 
Descrierea contractului: Se va achiziționa un număr de 210 urne cu dimensiunea de  
55x55x90 cm.  

Urnele vor fi confecționate la dimensiunile solicitate, cu cadru de inox/aluminiu 
îmbrăcate în policarbonat (plexiglas) opac (colorat), cu capac detașabil, prevăzute cu 
fantă pentru introducerea buletinului de vot și orificii pentru aplicarea sigilului. 
, conform caietului de sarcini nr. 47833/09.03.2020 atașat. 
         Operatorul economic va preciza perioada de garantie a produselor ofertate. 
 Transportul produselor trebuie sa fie asigurat si suportat de catre ofertant pana 
la sediul beneficiarului. 

Ofertantul 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 contractului de achiziție publică, 
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). 

Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele mai sus menționate, astfel 
încât informațiile din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a 
corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat 
prezentului anunț. 
 
Valoarea estimată fără TVA: 73.500 Lei fără TVA  
Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunt  si al caietului de sarcini atașat. 
Condiții participare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta 
cu respectarea cerințelor din prezentul anunț și al caietului de sarcini atașat, pe 
adresa de e-mail: andreea.apostol@primaria-constanta.ro până la data de 
06.05.2020 
 
Criterii adjudecare: Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului  - prețul cel mai 
scăzut. 
 
Termen limită primire oferte: 06.05.2020 
Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , 
pana la data de 04.05.2020 pe adresa de e-mail andreea.apostol@primaria-
constanta.ro.  
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