
ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEȚUL CONSTANȚA                                                                                                                      

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA                                                    

DIRECȚIA LOGISTICĂ 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE  

 
 

Anunț publicitate privind achiziția directă  
având ca obiect 

”TELEFOANE MOBILE” 

 
 

Tip anunț: Achiziție directă 
 
Denumirea achiziției: Primăria municipiului Constanța intenționează să 

achiziționeze „TELEFOANE MOBILE”. 
 

Coduri CPV: 32250000-0  Telefoane mobile 
 
Valoarea estimată: 101.024 lei fără TVA 

 
Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut” – se aplică doar ofertelor declarate 

admisibile (care îndeplinesc toate cerințele autorității contractante specificate în 
anunț). 

 
Condiții de participare: 
Operatorul economic trebuie să 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 și faptul că are capacitatea 

profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.  
Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului 
Comerțului.  

 
Oferta depusă se va compune din: 

 
1.Propunere tehnică  - se va elabora cu respectarea tuturor cerințelor precizate de 
autoritatea contractantă în anunț, astfel încât să se asigure posibilitatea verificării 

corespondenței ofertei tehnice cu solicitările impuse prin documentație (va cuprinde o 
descriere a produsului care face obiectul achizitiei cu respectarea specificațiilor 

tehnice precizate mai jos, cantitatea, garanția produsului, precizări privind 
livrarea/furnizarea produselor; 
 

2.Propunere financiară – va prezenta prețul unitar (în lei, fără TVA) al produsului, 
precum și valoarea totală (în lei, fără TVA) aferentă furnizării întregii cantități de 

produse solicitate de autoritatea contractantă.  
 
3. Termen valabilitate ofertă: cel puțin 60 zile calendaristice de la data limită 

stabilită pentru depunerea ofertelor (această perioadă se va specifica în cadrul 
ofertei). 

Se vor oferta toate produsele solicitate de autoritatea contractantă. 
Nu se acceptă oferte alternative.     
 

4. Cantitate produs: 154 bucăți telefoane mobile 
 



5. Caracteristici tehnice minime și obligatorii pe care trebuie să le 

îndeplinească produsul ofertat:  
• Smartphone; 

• Minim android 9; 
• Minim 128 GB memorie internă; 
• Garanție produs: minim 2 ani. 

 
NOTĂ: Produsul ofertat trebuie să îndeplinească cumulativ toate caracteristicile 

tehnice enumerate sau să îndeplinească cumulativ toate specificațiile tehnice de mai 
sus la valori superioare/parametri tehnici superiori.  
Trebuie ofertată întreaga cantitate solicitată – 154 bucăți. 

 
 

6. Termen de livrare de către furnizor: 10 zile lucrătoare de la primirea comenzii 
ferme din partea autorității contractante, între orele 08,00-16,00. 

• Cheltuielile cu transportul şi livrarea produselor vor fi suportate de către 

furnizor; 
• Furnizorul se obligă să asigure livrarea produselor în cele mai bune condiții;  

• Furnizorul va livra produsele la sediul Primăriei municipiului Constanța, situat 
pe str. Cuza Vodă nr. 27.  

 
 

• Termen limită pentru depunerea/transmiterea ofertelor, pe adresa de 

email specificată mai jos: 23.09.2021 ora: 23:59.  
 

• Ofertele care depășesc ca dimensiune capacitatea unui singur e-mail, se vor 
împărți și transmite prin email-uri succesive, precizând acest aspect, motivat 
de faptul că instituția noastră nu are acces la modalitatea de descărcare a 

documentelor primite prin ”we transfer”. 
 

• Informații suplimentare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a 
transmite ofertă cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț pe adresa de 
E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 

 
• Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea 

ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 
 

• Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează pe site-ul Primăriei 

municipiului Constanța (Secțiunea Informații de Interes Public, la 
”Achiziții Publice”, ”Anunțuri achiziții publice și finanțări 

nerambursabile 2021), atașate anunțului publicitar privind prezenta 
achiziție. 

 

• Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate 
publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea 

verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări (dacă va fi cazul).  
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ANEXĂ – ANUNȚ 

 
Oferta tehnică - produsul ofertat să îndeplinească următoarele specificaţii minimale: 

(se va prezenta denumirea completă a produsului ofertat însoţit de caracteristicile tehnice 

pentru fiecare cerinţă în parte, pentru a putea fi analizată oferta). 

 

Valabilitatea ofertei minim: 60 zile. 

 

154 bucăţi telefoane mobile:  

- smartphone; 

- minim android 9; 

- minim 128 GB memorie internă; 

- capacitate baterie minim 4000 mAh; 

- garanţie minim 2 ani. 

 
 

Oferta financiară se va prezenta astfel: 

Nr. 

Crt. Denumire produs UM Cantitate  

 

Preț unitar 

lei fără TVA 

Valoare lei 

fără TVA 

1. 
.................. 

buc ... ... ... 

Valoare totală lei fără TVA ... 

 TVA 19% ... 

Valoare totală  lei cu TVA ... 

 

 
Alte condiţii: 

• Cheltuielile cu transportul şi livrarea produselor vor fi suportate de către furnizor; 

• Furnizorul se obligă să asigure livrarea produselor în cele mai bune condiții;  

• Furnizorul va livra produsele la sediul Primăriei municipiului Constanța, situat pe str. 

Cuza Vodă nr. 27.  

 

• Livrarea produselor se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea comenzii 

ferme de către furnizor, între orele 08,00-16,00.  

 

•   Recepţia cantitativă și calitativă a produselor se va face la livrarea produselor la 

destinația finală indicată de achizitor, în prezența reprezentantului furnizorului, prin 

încheierea unui proces - verbal de recepţie semnat, fără obiecţiuni, de către ambele 

părţi.  

 

•   Beneficiarul prin reprezentantul său, are dreptul de a inspecta si/sau de a testa 

produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile. 

 

•   Produsele livrate vor fi însoţite și predate cu următoarele documente:  

o Avizul de însoțire a mărfii, 

o Factură fiscală,  

o Proces verbal de recepţie, 

o Certificat de garanție, 

o Declarație de calitate și conformitate. 

 


