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ANUNŢ   DE  PARTICIPARE - „Lucrări de reparaţii curente terasă, pardoseală și 

balustradă la pavilionul A din cazarma 3007 Constanţa (U.M.02132 Constanţa), lucrări de 

reparații curente și întreținere la învelitoarea de tablă cutată și tâmplăria metalică la pavilionul 

H2 din Cazarma 362 Constanța, lucrări de reparații curente și de întreținere la învelitoarea din 

țiglă la pavilionul A1 cazarma 458 Murfatlar ” pentru unităţile militare din Forţele Navale.   

1. Autoritatea contractantă: Ministerul Apărării Naţionale, prin U. M. 02022 Constanţa - în 

calitate de autoritate contractantă, cod fiscal 14810074, cu sediul în Constanţa, strada  Fulgerului, nr. 99, 

judeţul Constanţa, tel/fax  0241/610074. 

2.  Cod CPV: cod CPV 45432130-4, 45261213-0, 45261211-6 

3.  Procedura de atribuire aplicată:  procedură simplificată. 

4.  Tip contract: lucrări.  

   5.  Obiectul contractului:  

 Lucrări de reparaţii curente terasă, pardoseală și balustradă la pavilionul A din cazarma 3007 

Constanţa (U.M.02132 Constanţa), 

 Lucrări de reparații curente și întreținere la învelitoarea de tablă cutată și tâmplăria metalică la 

pavilionul H2 din Cazarma 362 Constanța,  

 Lucrări de reparații curente și de întreținere la învelitoarea din țiglă la pavilionul A1 cazarma 

458 Murfatlar. 

Durata contractului:  

 Lot1 - Lucrări de reparaţii curente terasă, pardoseală și balustradă la pavilionul A din cazarma 

3007 Constanţa (U.M.02132 Constanţa) - 50 zile 

 Lot 2 - Lucrări de reparații curente și întreținere la învelitoarea de tablă cutată și tâmplăria 

metalică la pavilionul H2 din Cazarma 362 Constanța – 65 zile 

 Lot 3 - Lucrări de reparații curente și de întreținere la învelitoarea din țiglă la pavilionul A1 

cazarma 458 Murfatlar   -  65 zile     

6.  Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. 

7.  Nu vor fi acceptate oferte alternative. 

8.  Data şi ora limită pentru primirea ofertelor: 06.04.2020 , ora 15.00. 

9. Perioada minimă de valabilitate a ofertelor: 2 luni (de la termenul limită de primire a 

ofertelor). 

10. Adresa (locul) de deschidere/decriptare a ofertelor:  SEAP. 

11. Limba de redactare a ofertei: limba română. 

12. Criterii de calificare/selecţie: conform documentaţiei de atribuire. 

13. Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: SEAP. 

14. Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP cu nr. DF 1079785/17.03.2020. 

15. Anunţ de participare a fost publicat în SEAP cu nr. SCN 1065267/17.03.2020”     

 

 

 

 

 
  

 


