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Anunț publicitate privind: Achiziția de  produse  

consumabile auto 
 
 
Tip anunț: Achiziție directă 
 
Denumirea achiziție: Achiziția de  produse consumabile auto. 
 
 
Coduri CPV :  09211100 - Uleiuri pentru motoare;  

                       24951311 - Produse antigel;  
                       24316000 - Apă distilată;  
                       39831500 - Produse de curăţat pentru automobile  
                       09221100 - Vaselina  
 

      Descrierea contractului: Se vor achizitiona produse consumabile auto, conform 
prevederilor caietului de sarcini atasat prezentului anunt.        
 
Valoarea estimată fără TVA: 12.171 lei fără TVA 
 
Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunt si  caietului de sarcini anexat. 
 
 Durata comenzii: Livrarea produselor către Achizitor va fi efectuată la sediul 
acestuia, respectiv Municipiul Reședință de Județ Constanța, Bdul Tomis, Nr. 51 
Constanța, într-un termen care să nu depășească 10 de zile de la primirea comenzii 
ferme și trebuie să aibă loc într-o zi lucrătoare de la orele 9.00 la orele 15.00, de luni 
până vineri. 
 
Condiții participare: Cu respectarea prezentului anunt  si caietului de sarcini anexat. 
 
Furnizorul   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) 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/juridica. 
      
Criterii adjudecare: Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel mai 
scazut. 
 
Termen limită primire oferte: 21.05.2020.  
  
Valabilitate oferta: 60 de zile  
 
Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor , 
pana la data de 18.05.2020 pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-
constanta.ro. Oferta se va transmite pe adresa de e-mail sofian.kiru@primaria-
constanta.ro. 
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