Anunţ publicitate
Achiziţie de Mobilier de birou, Servicii de transport mobilier si Servicii
de asamblare mobilier
Anunţ publicat la data de 07.06.2010.
Scurtă descriere a obiectului contractului de achizitie şi sursele de finanţare ale acestuia:
Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural (AFFMR) cu adresa de contact în strada Calea Şerban
Vodă nr. 133, Clădirile D-E, parter, sector 4, Bucuresti, România, beneficiară a contractului de finanţare
nr. POSDRU/71/6.3/S/34434, contract semnat pentru proiectul „Combaterea discriminării şi creşterea
potenţialului de angajare a femeilor din mediul rural”, proiect cofinanţat din Fondul Social European şi
bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
publică prezenta cerere de ofertă pentru achiziţionarea de Mobilier de birou (CPV 39130000-2
Mobilier de birou), Servicii de transport mobilier (CPV 60000000-8 Servicii de transport, cu excepţia
transportului de deşeuri) şi Servicii de asamblare mobilier (CPV 45420000-7 Lucrări de tâmplărie şi
de dulgherie).
Specificaţiile tehnice ale produselor, serviciilor, lucrărilor ce fac obiectul contractului de achiziţie:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Produs

Cant.

Ansamblu birou
(birou şi etajeră)
Ansamblu birou
(birou şi etajeră)
Masă cu blat de sticlă
Masă pentru laptop
Masă pentru laptop
Masă consiliu

2

2
1
1
1

Birou 115x78cm, maro închis
Etajeră 149x149cm, maro închis
Birou 115x78cm, alb
Etajeră 149x149cm, alb
150x80x70cm, blat din sticlă securizată, alb-negru
60x50x70cm, înălţime şi blat reglabile, negru
60x50x70cm, înălţime şi blat reglabile, roşu
218x95cm, extensibilă (min 75cm), 6-10 pers., negru

Măsuţă cafea poliţă
Măsută cafea simplă
Casetieră mobilă
Casetieră mobilă
Fişet cu cheie
Fişet cu cheie
Bibliotecă mare
înaltă
Bibliotecă mare

1
1
2
2
2
2
1

118x78x45cm, cu poliţă pentru depozitare, negru-maro
55x55x45cm, roşu
41x50x57cm, min. 3 sertare, cu încuietoare, alb
41x50x57cm, min. 3 sertare, cu încuietoare, roşu
119x40x63cm, uşi care se pot încuia, din oţel, roşu
119x40x63cm, uşi care se pot încuia, din oţel, alb
185x39x185cm, min. 4 poliţe pe etajere, alb

1

185x39x185cm, min. 4 poliţe pe etajere, negru

2

Descriere*

(lăţime/înălţime/adâncime, alte calităţi, culoare)

înaltă
15
2
Bibliotecă îngustă
16
1
Bibliotecă lată
17
1
Etajeră înaltă
18
8
Scaun fix
19
8
Husă pt scaun fix
20
4
Fotoliu
21
2
Husă pt fotoliu
22
1
Canapea
23
4
Lampă de birou
*Toleranţa +/- 5cm pentru fiecare produs

80x28x202cm, min 4 poliţe, roşu
105x38x190cm , min 3 poliţe, roşu
40x28x202cm, poliţe reglabile, alb
Scaun şi spătar căptuşite, negru
Husă din bumbac, lavabilă la maşină, alb-negru
80x72x78cm, cadru din lemn solid, tapiţerie bumbac, roşu
Husă din bumbac lavabilă la maşină, alb
180x 88cm, din piele, roşie
Bec halogen inclus, capăt reglabil, cablu 1,5m, alb sau negru

Condiţii de livrare:
Ofertantul va asigura transportul şi asamblarea obiectelor de mobilier în max. trei zile lucrătoare de la
achiziţionarea produselor la sediul AFFMR şi va oferi garanţie cel puţin 24 luni pentru produsele
vândute.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:
Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Modalităţi de prezentare a ofertei:
Oferta va fi în lei, având TVA-ul menţionat separat. Oferta se va prezenta în original şi va cuprinde
descrierea produselor ce fac obiectul acestei achizitii.
Sursa de obţinere a informaţiilor suplimentare:
Mai multe informatii privind această achiziţie se pot obţine la tel.: 031-7 300 640, fax: 031-7 300 641,
sau email: affmr0@gmail.com, persoană de contact Catrinel Nana.
Oferta poate fi transmisă până la data de 14.06.2010, ora 12:00, direct la sediul AFFMR: Calea Şerban
Vodă nr. 133, Clădirile D-E, parter, sector 4, Bucuresti, România.

