
R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL SUCEAVA

NESECRET 
Nr. 19101 /40/4 
Nr. exemplare: 1 
Data: 04.11.2021

ANUNŢ

privind achiziţia unor piese de mobilier în cadrul Instituţiei Prefectului -  Judeţul
Suceava

Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava, cod fiscal 4244032, cu sediul în str. Ştefan cei Mare, 
nr. 33, Mun. Suceava, jud. Suceava, e-mail: ioana.verbal@prefecturasuceava.ro, invită ofertanţii să 
depună oferta în scopul atribuirii contractului pentru achiziţia unor piese de mobilier în cadrul 
Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava, cod CPV 39130000-2 - Mobilier de birou.

1. DATE GENERALE
1.1 Adresa la care se transmit ofertele: Str. Ştefan cel Mare, nr. 33, Mun. Suceava, jud. 
Suceava, Romania, e-mail: ioana.verbal@Drefecturasuceava.ro. prefsv@prefecturasuceava.ro 
persoana de contact: Ioana Ţolescu
1.2 Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: sediul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava, 
Str. Ştefan cel Mare nr. 33 (în incinta Muzeului Bucovinei) sau pe email la adresa 
ioana.verbal@prefecturasuceava.ro
1.3 Tip Activitate: administraţie

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Denumire contract: achiziţia unor piese de mobilier în cadrul Instituţiei Prefectului -  
Judeţul Suceava, cod CPV 39130000-2 - Mobilier de birou, în conformitate cu prevederile 
caietului de sarcini anexat.

2.2 Tip contract: furnizare
2.3 Modalitatea de atribuire: achiziţie directă
2.4 Valoarea maximă: 5210 lei fără TVA
2.5 Criteriul atribuirii: preţul cel mai mic

3. PROCEDURA
3.1 Tipul procedurii -  achiziţie directă
3.2 Modalitate de desfăşurare: Procedura online
3.3 Limba de redactare a ofertei: Romana
3.4 Moneda in care se transmite oferta de preţ: lei
3.5 Data limita de depunere a ofertelor: 09.11.2021 ora 1600.

p r eJfect,

-  Alexandru MOLDOVAN
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL SUCEAVA

Nr, 19100 
Nr. exemplar: 
Data: 04.11.2021

Se abrobă, 
PREFECT,

Gheorghe -  
MOLDOi

Caiet de sarcini 
pentru achiziţia unor piese de mobilier

1. Context

în cadrul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava este necesară achiziţia unor piese de mobilier 
pentru amenajarea cabinetului prefectului.

2. Caracteristici tehnice pentru piesele de mobilier:

Nr.
crt

Denumire Descriere Nr. buc Data de livrare

1 39130000-
2
Mobilier 
de birou

Corp de mobilier realizat din pal 
de culoare albă
- dimensiuni: L2400 x I450xh980 

mm
- format din două corpuri cu uşi si 

rafturi si un corp cu 5 sertare, în 
conformitate cu schiţa anexată

1 Maxim 15 zile de 
la data achiziţiei 
pe SICAP

2 Corp de mobilier realizat din pal 
de culoare albă
- dimensiuni: L1600 x 1450 x h980 

mm
- format dintr-un corp prevăzut cu 

două uşi care se vor închide cu 
yală si un raft si un corp cu 5 
sertare, în conformitate cu schiţa 
anexată

1

3 Corp de mobilier realizat din pal 
de culoare albă
- dimensiuni: 900 x 1 400 x h 920 

mm
- prevăzut cu două uşi care se închid 

cu yală si un raft, în conformitate 
cu schiţa anexată

1

Cheltuielile de transport, încărcare, descărcare manipulare, montaj si ambalare intră în sarcina 
furnizorului.



3. Garanţia produselor
Piesele de mobilier vor avea o garanţie de 24 de luni.

4. Modalităţi de plată:
Plata se va efectua de unitatea beneficiară prin ordin de plată, în termen de 30 de zile de la 

data emiterii facturii în original, semnată şi ştampilată.

Numele si prenumele Funcţia ^m ifeţira
Claudia Nechifor Secretar general al instituţiei prefectului

Maria -  Elena POP Sef Serviciu 1̂ 11/—rT
Ţolescu Ioana Consilier achiziţii
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