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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 
 

Denumire oficiala: Primaria Orasului ghimbav   CIF: 4801362   

Adresa: Strada Lunga, Nr. 2   Tara: Romania 

Tel: +40 268258006/ +40 268506604   Fax: +40 268258355   E-mail: achizitii@primaria-

ghimbav.ro   Punct(e) de contact: Iulia Cristina Racovita   In atentia: : Iulia Cristina Racovita   

 

ANUNT 
 

Denumire contract: 

Contract de furnizare ceas stradal 

Data limita depunere oferta: 

28.05.2021 13:33 

Tip 

anunt

: 

Cumparar

i directe 

Tip 

contrac

t: 

Furnizare 

Cod si 

denumir

e CPV: 

18521000-7 - 

Ceasuri 

(Rev.2) 

Valoare 

estimata: 

64.400,00  RO

N 
 

Caiet de sarcini: 

SCAN_20210524_112930177.p

df 

Descriere contract: 

achizitie și montare ceas stradal, analogic pilotat GPS, în zona Primăriei, str Lungă nr. 2, Ghimbav, jud. Braș

ov Ceasul trebuie să fie un ceas stradal, analogic pilotat GPS cu dubla fata Ceasul să fie realizat pe un supp

ort din fonta turnata ,care prezinta pe suprafata sa mai multe caneluri,vopsit in camp cu o culoare ce se va 
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stabili de către achizitor. Suprafata structurii să poată fi patinata auriu,argintiu, la cerere achizitorului. Carca

sa ceasului din fonta, prezinta la extrerior ornamente turnate din fonta ,si un header pe care să fie inscripti

onat numele localitatii. Inaltimea totala a ceasului de minim de 4,00m Cadranul ceasului, cu diametrul de 

minim 60 cm si geam de protectie din Plexiglas.Cadranul să fie iluminat pe timp de noapte pe interior cu le

duri. ceasul trebuie sa respecte toate specificatiile tehnice din caietul de sarcini 

Conditii referitoare la contract: 

Data de început și data de încheierea contractului Durata contractului este de la data semnarii de catre mb

ele parti pana la indeplinrea tuturor obligatiilor, inclusiv recepția finala la expirarea perioadei de garantie. . 

Operatorii economici vor prezenta declaratii pe proprie raspundere ca nu se afla in situatiile prevazute la ar

t. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Conditii de participare: 

Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrați in Sistemul Electronic de Achiziții Publice 

SEAP, care au capacitatea de prestare a serviciilor menționate in caietul de sarcini si indeplinesc cerintele d

e calificare solicitate prin acesta. Oferta prestatorului va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitii@primaria-g

himbav.ro, sau la sediul Primariei Orasului Ghimbav. Oferta, precum si documentele care insoțesc oferta, v

or fi elaborate in limba română. Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA, având menționat TVA-ul se

parat, și va avea caracter ferm și obligatoriu pe toată perioada de valabilitatea a acesteia. 

Criterii de atribuire: 

Pretul cel mai scazut 

Informatii suplimentare: 

Prezentul anunț nu obligă autoritatea contractantă să accepte o ofertă sau sa efectueze achiziția. Informații 

suplimentare pot fi obținute la telefon 0268-258006 sau la e-mail achizitii@primaria-ghimbav.ro, sau la se

diul Primariei Orasului Ghimbav.. Oferta va trebui să contină toate datele de contact ale ofertantului: nume 

ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabilă de contract. Ofertele se vor depune pa

nă la data precizată in prezentul anunț, la sediul Primariei Orasului Ghimbav, sau pe email, la adresa achizit

ii@primaria-ghimbav.ro. Ofertantul castigător iși va depune oferta in SEAP, sub denumirea și codul CPV di

n prezentul anunț in vederea definitivării achiziției pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini, si docu

mentatia aferentă necesară elaborării ofertei se poate descărca din prezentul anunț dar și de pe site-ul Pri

măriei Ghimbav, www.primaria-ghimbav.ro. Potențialii ofertanți au obligația să verifice zilnic anunțul de pe 

site-ul autorității contractante, www.primaria-ghimbav.ro, secțiunea Achiziții, pentru eventuale completări ș

i/sau clarificari/răspunsuri la solicitări de clarificări. Persoanele cu functii de decizie din cadrul Primariei Ora

sului Ghimbav sunt: 1.Fliundra Ionel (primar), 2.Neagoe Mihai (viceprimar), 3.Szinatovici Dan (secretar gene

ral), 4.Cîrstolovean Nădălin Zefir (contabil șef), 5.Cautiș Adina Mihaela (CFP), 6.Leah Teona Cosmina (CFP), 

7.Bîzna Liliana (consilier juridic), 8.Cristea Adrian (inspector investiții), 9.Danciu Dorin (referent de specialita

te investiții), 10.Nicușan Viorica (inspector investiții), 11.Carstoloveanu Mihaela (inspector), 12. Beshara And

reea (referent), 13. Vornicu Sorin (inspector). 14. Racoviță Iulia-Cristina(consilier achizitii publice) 
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