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SCRISOARE DE INTENŢIE

Judeţul laşi, reprezentat prin Consiliul Judeţean laşi intenţionează să achiz ţioneze
mobilier prin achiziţie directă şi invită pe cei interesaţi să depună ofertă în acest sens.
1. Denumirea autorităţii contractante: Judeţul laşi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judeţean laşi, B-dul ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, cod
700035, municipiul laşi, telefon 0232-235100-477, fax 0232-210336;
3. Procedura aplicată: achiziţie directă;
4. Cod CPV: 39100000-3 Mobilier (Rev.2);
5. Sursa de finanţare: Buget propriu;
6. Valoarea estimată totală: 4200 lei fără TVA, din care 1600 lei fără TVA masa
lei fără TVA scaune;
7. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
8. Data limită de depunere a ofertelor: 08.11.2021, ora 10.00;
9. Caracteristici solicitate prin referatul de necesitate nr. 37792/29.10.2021:
1.Masă robustă realizată din lemn masiv — 1 bucată
- culoare nuc;
- cu picioare curbate;
- dimensiuni aproximative : L 1200 x I 700 x h 470 mm;
- conform modelului propus;
- preţ estimat — 1600 lei fără TVA.
2.Scaun tapiţat tip fotoliu — 4 bucăţi
- realizat din lemn masiv de culoare nuc;
- cu picioare curbate;
- tapiţerie Ia alegere din mostrar, în funcţie de decorul existent;

2600

- conform modelului propus;
preţ estimat — 2600 lei fără TVA ( 4 buc x 650 lei fără TVA/buc = 2600 lei fără TVA)
10.Se va oferta preţul total în lei fără TVA, cu TVA explicitat separat, şi preţul unit. r pentru
fiecare produs în parte. Oferta va include toate produsele solicitate prin refer tul de
necesitate.
11. Preţul ofertat va include toate cheltuielile, inclusiv costul transportului, livrării şi m. tajului
la sediul Consiliului Judeţean laşi.
12.in cazul în care societatea nu este plătitoare de TVA, se va menţiona acest

cru în

oferta care va fi depusă.
13. Furnizorul va respecta un standard ridicat al calităţii de execuţie.
14.Se va menţiona termenul de livrare al produselor.
15. Se va menţiona în ofertă termenul de valabilitate al ofertei.
16.Se va specifica în ofertă garanţia oferită produselor.
17.Se anexează schiţele cu propunerile de execuţie.
Oferta de preţ, având menţiunea „Pentru

DIRECŢIA ACHIZIŢII P LICE-

Compartiment Achiziţii Publice Directe", va fi depusă la registratura Consiliului Jude an laşi
sau transmisă pe adresa de email: achizitii.publice@icc.ro.
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