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SCRISOARE DE INTENTIE
z.

Judetul Iasi, reprezentat prin Consiliul Judetean Iasi intentioneaza s6 achizitioneze
mobilier (dulap — 2 buc, dulap pentru documente — 4 buc, dulap pentru haine — 1 buc,
corp mobil pentru imprimanta — 1 buc si masca pentru calorifer — 2 buc) prin achizitie
directs si invita pe cei interesati sa" depuna oferta in acest sens.
1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul Iasi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, cod
700035, municipiul Iasi, telefon 0232-235100-477, fax 0232-210336;
3. Procedura aplicata: achizitie direct&
4. Cod CPV: 39100000-3 Mobilier (Rev.2);
5. Sursa de finantare: Buget propriu;
6. Valoarea estimata totala: 11800 lei Mt WA, din care 4200 lei fara TVA pentru
dulapuri (2100 lei fara TVA/buc x 2 buc), 4200 lei fara TVA pentru dulapuri pentru
documente (1050 lei fara TVA/buc x 4 buc), 1400 lei WA TVA pentru dulapul pentru
haine, 600 lei WA TVA pentru corpul pentru imprimanta si 1400 lei fara TVA pentru
mastile pentru calorifer (700 lei fara TVA x 2 buc);
7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
8. Data limits de depunere a ofertelor: 16.04.2021, ora 11.00;
9. Caracteristici solicitate:
DULAP — 2 buc:
- realizat din pal Silver Liberty Elm;
- dimensiuni aproximative: L 820 x I 400 x h 1020 mm;
- compus din parti suprapuse (casete), destinate corespondentei;
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- casetele vor fi dotate cu sistem de Inchidere cu cheie, vor avec afisare nume detinator
(suport care sa permits schimbarea numelui) si fanta pentru introducere corespondenta;
- canturi in culoarea finisajului;
- conform modelului propus;
DULAP PENTRU DOCUMENTE — 4 buc:
- realizat din pal Silver Liberty Elm;
- dimensiuni aproximative: L820 x I 400 x h 440 mm;
- cu doua usi si raft interior;
- canturi in culoarea finisajului;
- conform modelului propus;
DULAP PENTRU HAINE — 1 buc:
- realizat din pal Silver Liberty Elm;
- dimensiuni aproximative: h 2000 x L1150 x I 400 mm;
- cu doua usi si suporturi pentru agatarea hainelor;
- plinta detasabila din pal, de 100 mm;
- canturi in culoarea finisajului;
- conform modelului propus;
CORP MOBIL PENTRU IMPRIMANTA — 1 buc:
- realizat din pal Silver Liberty Elm;
- dimensiuni aproximative: L 600 x I 450 x h 500 mm;
- cu rafturi cu usa;
- canturi in culoarea finisajului;
- conform modelului propus;
MASTI PENTRU CALORIFER — 2 buc:
- realizat din pal Silver Liberty Elm;
- dimensiuni aproximative: L 1620 x I 240 x h 880 mm;
- conform modelului propus;
10.Se va oferta pretul unitar pentru fiecare tip de mobilier si pretul total in lei fara
TVA, cu TVA explicitat separat.
11.Pretul ofertat va include toate cheltuielile, respectiv: executia, piesele accesorii
(manere, balamale, chei, etc.), costul transportului, livrarii si montajului la sediul
Consiliului Judetean Iasi.
12.In cazul in care societatea nu este platitoare de TVA, se va mentiona acest lucru in
oferta care va fi depusa.
13. Furnizorul va respecta un standard ridicat al calitatii de executie.
14.Ofertantul declarat castigator va prezenta mostrar de PAL si propria schita de
executie.
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15.Termenul de livrare este de doua saptamani de la data comenzii, iar Iivrarea se
poate face esalonat, fara depasirea termenului.
16. Se va mentiona in (Arta termenul de valabilitate al ofertei.
17.Se va specifica in oferta garantia oferita produselor.
18.Se anexeaza schitele dulapurilor, dulapurilor pentru documente, dulapului pentru haine,
corpului mobil pentru imprimanta si mastilor pentru calorifer.
Oferta de pret, avand mentiunea „Pentru

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE-

Compartiment Achizitii Publice Directe", va fi depusa la registratura Consiliului Judetean Iasi
sau transmisa pe adresa de email: achizitii.publiceAiccso.

DIRECTOR EXECUTIV,
Anca Luminita MU$CHERU
imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii legaritatii
in solidar cu intocmitorul inscrisului

COMPARTIMENTUL ACHIZITII
PUBLICE DIRECTE,
Coordonator,
Mariana PIETRARU
imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea intocmirii acest ,e inscris official

Document creat la Directia Achizitii Publice
Compartiment Achizitii Publice Directe
3

X

*

.

X

