ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA DE PRODUSE
MOBILIER
pentru proiectul:
“Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare.”
Contract nr. POSDRU/107/1.5/S/77946
- Data: 18.05.2011 Universitatea Ştefan cel Mare Suceava a demarat în data de 2.12.2010 proiectul cu titlul:
“Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare.”, Cod proiect (ID): 77946, cofinanţat din
Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 1 -“Educaţia şi formarea profesională în
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major
de intervenţie 1.5 - “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”. Proiectul
va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni.
Surse de finanţare
Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 98% din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU).
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului,
lansează procedura de achiziţie de mobilier-diverse scaune, mese, dulapuri, birouri şi
biblioteci, mobilier pentru computer, piese de mobilier, respectiv procedura de
achiziţie directă.
Obiectul achiziţiei
Obiectul achiziţiei îl constituie / reprezintă achiziţia de mobilier-diverse scaune, mese,
dulapuri, birouri şi biblioteci, mobilier pentru computer, piese de mobilier pentru
proiectul cu titlul“Doctoratul: o carieră atractivă în cercetare.”, Cod proiect (ID): 77946.
Cod CPV: 39113000-7 Diverse scaune, 39120000-9 Mese, dulapuri, birouri şi biblioteci,
39134000-0 Mobilier pentru computer, 39157000-7 Piese de mobilier.
Investeşte în Oameni!
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Cerinţe minimale
Condiţii de livrare: livrarea se face în maxim 30 zile de la data semnării
contractului.
Standarde de calitate: garanţia produselor livrate va fi de minim 24 de luni.
Recepţie: plata se va efectua după montajul produselor la destinaţia finală, emiterea
facturii şi întocmirea documentelor de recepţie. Prestatorul va fi reprezentat prin
reprezentant legal sau împuternicit la sediul beneficiarului la data recepţiei.
Preţul: preţul este ferm şi nu se actualizează.
Specificaţii tehnice ale produselor
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Lot 1
Denumire
caracteristici
Scaun ergonomic
Cu braţe, cu role, tapiţerie neagră textilă
Birou
1400x800x750H mm
Spatiu unitate, casetă cu sertare şi uşă cu cheie,
culoare paltin
Tabla proiectie
(100x100 mm)
Tabla scolara
(100x100 mm)

Cant.
2

4

1
1

Lot 2

Fig. 5

Fig. 6

Denumire
caracteristici
Jaluzele verticale opace
Opacitate 100%, suprafaţă totală 20 m2,
culoare gri
Birou individual studiu
Dimensiuni birou 700x500x750H mm, culoare
stejar deschis, birouri pe suport metalic
Scaun fără role, tapiţat cu piele ecologică,
culoare albastru
Investeşte în Oameni!
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Lot 3
Denumire
caracteristici
Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 14

Cant.

Birou
1300x600x750H mm
Spatiu unitate, suport tastatură din blat, casetă
3 sertare cu cheie, culoare stejar deschis
Scaun ergonomic, cu braţe, cu role, tapiţerie
textilă, culoare neagră
Biblioteca arhivare documente, culoare stejar
deschis
distanţa dintre rafturi permite amplasarea pe
verticală a bibliorafturilor, cu dulap pentru
umeraşe
3600x350x2050 mm
Biblioteca arhivare documente, culoare stejar
deschis
distanţa dintre rafturi permite amplasarea pe
verticală a bibliorafturilor
3600x350x2050 mm
Biblioteca arhivare documente, culoare stejar
deschis
distanţa dintre rafturi permite amplasarea pe
verticală a bibliorafturilor, cu elemente
semirotunde de colţ
4200x350x2050 mm
Masa consiliu ovala, demontabila, blat dublu
gros-36 mm, elemente prindere uşor
demontabile, culoare stejar deschis
3000x800x750 mm
Masă consiliu ovală, demontabilă, blat dublu
gros-36 mm, elemente prindere uşor
demontabile, culoare paltin
5000x1800x760 mm
Scaun fără role, tapiţat cu material textil, culoare
negru
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Criteriul aplicat
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 23.05.2011, ora 09:00 (ora locală). Orice ofertă
primită după termenul limită de depunere a ofertelor, stabilită în documentaţia pentru
ofertanţi, sau trimisă la o altă adresă decât cea indicată mai jos, nu va fi evaluată de
achizitor, fiind păstrată la sediul achizitorului.
Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită
pentru depunerea ofertelor.

Date de contact ale Achizitorului
Ofertele vor fi trimise în atenţia:
Numele si Prenumele: jr. Eugenia MUNTEANU
Telefon:0330/103 703
Fax: 0330/103 703
Email: gina@usv.ro
Web: doctorat2010.usv.ro
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, str.Universităţii, nr. 13, Birou Achiziţii Publice
Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii despre documentaţia de
atribuire printr-o solicitare în scris, de luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00 (ora locală), cu
excepţia sărbătorilor legale, la adresa de mai sus.
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