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Anunț de intenție achiziție directă

Muzeul Național al Literaturii Române Iași intenționează să achiziționeze, din catalogul de
produse din SEAP, conform Legii 98/ 2016, Suporturi verticale pentru cărți și printuri, Cod CPV
30193400-2; 30193900-7, de diferite dimensiuni, pentru expunere în vitrine.
Ofertele se vor depune în catalogul de produse din SEAP, sau, conform excepțiilor
prevăzute de Legea 98/ 2016, prin:
- fax la numărul 0232/213210;
- e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com
- la sediul Muzeului Național al Literaturii Romane Iași, din strada Vasile Alecsandri, nr. 6,
cod poștal 700110.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 03.06.2021, ora 12.00.
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact, ing. Marcel Buzea, tel. mobil
0744 635698, conform necesarului.

Director,
Lucian Teodorovici

Întocmit,
ing. Marcel BUZEA

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII ROMÂNE IAȘI
Str. V. Alecsandri nr. 6, cod 700054, Iași; Tel.: 0232.410340; fax: 0232.213210; e-mail: muzeul.literaturii@gmail.com; web: www.muzeulliteraturiiiasi.ro

Nr
Denumire Produs
crt
0
2
1. Sistem de afișare pe cablu multifilar pentru plasarea în interiorul
vitrinelor; cu 1 singur display (poster suport) format 40x30 cm, realizat
din stiplex incolor de 2mm (portret, landscape). Prevăzut cu accesorii
metalice de prindere(2 pense simple din aluminiu pentru prindere pe
verticală, 2 elemente fixare sol -plafon, cablu multifilar aprox. 3 ml
/sistem, 2 contragreutăți elemente fixare plafon, contragreutăți).
2. Sistem afisare pe cablu multifilar pentru plasarea in interiorul sălilor
de expoziție; cu 9 display-uri, dispuse pe 3 rânduri, format A4,
realizate din stiplex incolor de 2 mm care pot fi expuse atât portret cât
și landscape.
Prevăzut cu accesorii metalice de prindere: (12 pense simple din
aluminiu pentru prindere verticală, 12 pense duble pt prinderea
verticală,8 elemente fixare sol plafon, cablu multifilar aprox. 8 ml
/sistem, 2 contragreutăți elemente fixare plafon, contragreutăți).
3. Suport Plexiglas în formă de L, cu display pentru printuri fotografii sau
documente, format A5, realizat din stiplex incolor de 1,5 mm, ce poate
fi expus tip portret (15 buc), landscape (5 buc). Prevăzut cu colțuri
rotunjite și lăcaș pentru a facilita ușurința schimbării pieselor din
interior. Să permită expunerea lui pe birouri, blaturi de vitrină.
4. Suport Plexiglas în formă de L, cu display pentru printuri, format A4,
fotografii sau documente, realizat din stiplex incolor de 2 mm, ce
poate fi expus atât tip portret (20 buc), cât si landscape (5 buc).
Prevăzut cu colțuri rotunjite și lăcaș pentru a facilita ușurința
schimbării pieselor din interior. Să permită expunerea lui pe birouri,
blaturi de vitrină.
5. Suport plexiglass expunere carte deschisă (carte închisă de
dimensiunea 200x150 mm, cotor 40 mm, g=4mm)
6. Suport plexiglass expunere carte deschisă (carte inchisă de
dimensiunea 250x200 mm, cotor 40 mm, g=4mm)
7. Suport înclinat plexiglass de expunere pentru carte închisă 150x100
mm
8. Suport înclinat plexiglass de expunere pentru carte închisă 210x150
mm
9. Piedestal cub plexiglass transparent, incolor 50x50x50 mm
10. Piedesatal cub plexiglass transparent, incolor 75x75x75 mm
11. Piedesatal cub plexiglass tranparent și incolor 100x100x100 mm
12. Piedesatal cub plexiglass transparent, incolor 150x150x150 mm
13. Piedestal tip U din plexiglass incolor 150x75x100 mm.
14. Piedestal tip scară din plexiglass incolor 100x80x200 mm.
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