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         Nr. înreg. 8946 
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ANUNŢ PUBLICITAR 

privind achiziția de mobilier 

 

          Având în vedere prevederile art. 43 din HOTĂRÂREA  Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, şi obligativitatea 

autorităţii contractante de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un 

anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoţit de descrierea 

produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate, compartimentul achiziţii publice 

din cadrul Instituţia Prefectului Judeţul Vrancea, publică următorul anunţ: 

Detalii anunţ: Mobilier (Rev.2) 

COD CPV: COD CPV: 39100000-3 

Tip anunţ: Cumpărări directe 

Tip contract: Furnizare 

Denumirea achiziţiei: Mobilier.  

Descrierea contractului: Autoritatea contractantă urmăreşte achiziţionarea de mobilier ( 8 complete ), 

valoarea minimă a fiecărui complet va fi de 2.500 lei, cu montaj inclus în preț, cum urmează : 

 

Nr. 

crt. 
Denumire articol 

U.M. 
Cantitate  

1. - birou 200 x 90, forma curba                                          

- corp mobil cu sertare                                                     

- dulap mediu 135 x 110, cu 3 usi                                    

- dulap tip fiset, cu 3 usi  125 x H210                              

- masa joasa,  60 x 60                                                       

 

complet 

 

1 

2. -masa de consiliu 180 x 90, forma curba                       

- scaun masa de consiliu, piele                              

- scaun directorial, piele                                       

 

complet 

 

1 

3. -birou 140 x 70                                                               

- corp mobil 3 sertare                                                     

- dulap tip fiset, cu 2 usi                                                  

- dulap imprimanta 60 x H110                                        

- comoda cu sertare                                                         

- masa joasa, 60 x 60                                                       

- dulap suprapozabil, cu 2 usi                                          

 

complet 

 

1 

4. -birou 140 x 70                                                              

- birou 120 x 60                                                              

- corp mobil 3 sertare                                                     

 

complet 

 

1 
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- dulap 3 usi 130 x H210                                                

- dulap mediu cu usi si rafturi L=240 cm       
5. - dulap vestiar L=120 cm                                               

- dulap tip soldat H220 x 60 x 60                                   

- dulap tip fiset 80 x H200                                              

- set polite, prindere in perete                                         

- masa 80 x 80, picioare metalice                                   

- scaun directorial, piele                                      

 

complet 

 

1 

6. - dulap tip fiset 80 x H200                                         

- birou receptie                                                            

complet 1 

7. - canapea 2 locuri, piele sintetica                                

- scaun fix, piele sintetica   

complet 1 

8. - masa hol public                                                          

- fotoliu, piele sintetica                                                

- comoda TV                                                                 

- scaun fix, piele sintetica 

 

complet 

 

1 

 

Valoarea estimată totală cu TVA: 41.000,00 RON 
 

Condiţii contract: : Montarea și transportul acestora sunt incluse în preț, și se va face la sediul 

Instituției Prefectului Județul Vrancea din  B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1, Focșani, județul Vrancea. 

   La momentul livrării produselor, Furnizorul va prezenta certificate de garanție. Livrarea se va 

efectua în baza documentelor de însoţire a mărfii.  

 

Condiţii participare: Ofertele tehnice şi financiare vor fi transmise la registratura Instituţiei 

Prefectului, judeţul Vrancea, din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1, municipiul Focşani, judeţul Vrancea, 

sau pe e-mail: prefectura@prefecturavrancea.ro, respectiv achizițiipublice@prefecturavrancea.ro până 

cel mai târziu până la data de 16.07.2019, ora 16
00

. 

 

Criterii adjudecare: Preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării tuturor cerinţelor din caietul de 

sarcini. 

 

Termen limită primire ofertă: 16.07.2019, ora 16
00

. 

 

Informaţii suplimentare:  
După analiza ofertelor de pret, la solicitarea autorității contractante oferta va fi postată în SEAP 

Achiziţia directă se va finaliza prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP.  

După montarea mobilierului să se asigure garanție de minim 12 luni. 

Ofertele care nu respectă cumulativ cerinţele de mai sus vor fi respinse.erna 

Pentru informații suplimentare vă rugăm  să vă adresați la Instituția Prefectului Județul Vrancea, tel : 

0237 234000, persoana de contact Postolache Dorin. 
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