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 APROB, 

PRIMAR,  

COLIS PAUL 

REZULTAT PROCES CONSULTARE PIAȚĂ 

Anunț de consultare a pieței MC1004805 din 13.02.2019 

Obiect consultare: Furnizare piese de mobilier urban catre UAT BANEASA, JUD. CONSTANTA, prin 

Proiectul JOYRIDE „Joint Resources and Initiatives Dedicated to the Environment” (Resurse si 

Initiative dedicate mediului inconjurator), cod ROBG-338, finantat prin Programul de Cooperare 

Transfrontaliera INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Axa prioritara 2 „ O regiune Verde’’ 

Descriere consultare: LIVRAREA INCLUSIV TRANSPORTUL,MONTAREA SI RECEPTIONAREA 

URMATOARELOR PRODUSE:   

Cos de gunoi: 21 de bucati 

Rastel biciclete: 16 bucati 

Panou afisaj informare: 8 bucati  

Stalp directionare:12 bucati 

Ansamblu de lemn banci cu masa: 8 bucati 

Banca de lemn cu acoperis: 7 bucati  

Pavilion rustic de lemn: 4 bucati 

 

Aspecte supuse consultării: Se supune consultarii de piata solutia tehnica si pretul. Cu privire la solutia 

tehnica, autoritatea contractanta doreste sa extraga din piata opinii privind solutiile cele mai fezabile 

pentru incadrarea achizitiei in cerintele Programului si Ghidului de finantare materializate in ideea de 

,,GREEN ZONE'' (zona verde)- detalii in caietul de sarcini. Cu privire la pret, autoritatea contractanta 

doreste sa extraga din piata opinii referitoare la preturile unitare (pe bucata) si valoarea totala, cele 

mai fezabile si care reflecta cel mai fidel realitatile pietei. 

 

Modalitatea de desfășurare: Consultarea s-a desfășurat doar in sistem electronic, orice operator 

economic/organizație profesională având posibilitatea de a transmite informații cu privire la 

aspectele supuse consultării, la adresa de e-mail primariabaneasaachizitii@yahoo.com.  Informațiile 

cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe pe site-ul Primariei Baneasa la secțiunea 

Anunturi. 
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Data limită de transmitere a propunerilor: 25.02.2019 

Data limită a consultării: 27.02.2019 

Rezultatul procesului de consultare piață 

 

Au fost primite trei oferte de preț în vederea determinării valorii estimate, respectiv: 

Oferta 1. Propunere privind : Furnizare piese de mobilier urban catre UAT BANEASA, JUD. 

CONSTANTA, prin Proiectul JOYRIDE „Joint Resources and Initiatives Dedicated to the 

Environment” (Resurse si Initiative dedicate mediului inconjurator), cod ROBG-338, finantat prin 

Programul de Cooperare Transfrontaliera INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020, Axa 

prioritara 2 „ O regiune Verde’’, care cuprinde: 

-in cadrul propunerii tehnice, ofertantul prezinta solutii tehnice are contin o abatere de la cerintele 

Ghidului de finantare, descrise in Caietul de sarcini, respectiv propune fixarea pieselor de mobiler in 

beton, solutie care nu este admisa in cadrul acestui tip de proiecte 

-propunerea financiara, cu un centralizator ce cuprinde calculul bugetului estimat, valoarea estimată     

a  pieselor de mobiler urban fiind de 145.793,75 Iei fără TVA 

 

Oferta 2 

-cuprinde o declaratie pe proprie raspundere din partea administratorului din care reiese ca va 

respecta in totalitate cerintele din caietul de sarcini 

-propunerea financiara, cu un centralizator ce cuprinde calculul bugetului estimat, valoarea estimată     
a  pieselor de mobiler urban fiind de 129.725,00  Iei fără TVA 

 

Oferta 3 

 

-in cadrul propunerii tehnice, ofertantul prezinta solutii tehnice conforme cu caietul de sarcini 

- ofertantul isi asuma un termen de executie: 35 zile lucratoare de la data primirii comenzii si semnarea 

contractului 

 

-propunerea financiara, cu un centralizator ce cuprinde calculul bugetului estimat, valoarea estimată     

a  pieselor de mobiler urban fiind de 118.656,00  Iei fără TVA 

 

 

   Echipa de implementare, 

 

                                       GHEORGHE NICULAE - asistent de implementare 

                                       PETCU CONSTANTINA- asistent financiar 

                          ATANASESCU ALINA- EMILIA, asistent achizitii 
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