
Anunț  
privind achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului Constanța 

 
 

Autoritate contractanta: 
MUNICIPIUL CONSTANTA 
Adresa postala: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanta, cod poștal 

900725, România  
 

Tip anunț: achiziție directă 
 
Denumire achiziție: achiziție  a 30 de registre de hârtie, 80 gr/mp - 200 file, A4-T2, cu 

coperți din carton de legătorie (mucava) o culoare, și 10 carnete cu foi de parcurs pentru 

autovehicule transport persoane, înseriate și numerotate, o culoare, necesare Primăriei 

municipiului Constanța.      
 

Cod CPV: 79800000 

 
Descriere achiziție:  Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze 
30 de registre de hârtie, 80 gr/mp - 200 file, A4-T2, cu coperți din carton de legătorie 
(mucava) o culoare, și 10 carnete cu foi de parcurs pentru autovehicule transport 

persoane, înseriate și numerotate, o culoare 

 
Specificații tehnice: 
1. Registre de hârtie cu coperți din carton de legătorie (mucava), o culoare 

Tip hârtie 

 

Format A4-T2 

30 buc. 
Registru de hârtie 80 gr/mp 

200 
file/registru 

 
2. Carnete cu foi de parcurs pentru autovehicule transport persoane, înseriate 

 și numerotate, o culoare 

Tip hârtie 

 

Format A4, fata-verso 

10 carnete 
Carnet cu foi de parcurs pentru 
autovehicule transport persoane 

cu hârtie offset 80 gr/mp 

100 
file/carnet 

 

Tiparul va fi negru. 
Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii. 

Registrele și carnetele vor fi capsate la cotor. 
Cerneala folosită va fi de bună calitate și ecologică. 
Furnizarea se va efectua la sediul Primăriei municipiului Constanța din bd. Tomis nr.51, 

fără costuri suplimentare.  
 

 Valoarea estimată totală este de 1.134 lei fără TVA. 
 
Condiții participare: cu respectarea prezentului anunț. 

 
Criterii de adjudecare: Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului „prețul cel 

mai scăzut”.  
        Se solicită oferte de preț în vederea achiziției a 30 de registre de hârtie, 80 gr/mp 

- 200 file, A4-T2, cu coperți din carton de legătorie (mucava) o culoare, și 10 carnete cu 



foi de parcurs pentru autovehicule transport persoane, înseriate și numerotate, o 
culoare, si 10 carnete cu foi de parcurs pentru autovehicule transport persoane, 

înseriate și numerotate, o culoare. 
        Transportul produselor pana la sediul beneficiarului va fi inclus în preț. 

 
Termen limită primire oferte: 14.12.2017 
 

Informații suplimentare: 
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț 

conform specificațiilor tehnice pe adresa de e-mail: raluca.tifu@primaria-constanta.ro, 
cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta din b-dul Tomis nr. 51. 
 


