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           R O M Â N I A                                                                                            

                                                                                                                                
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TELEORMAN 
Nr. 4488/02.05.2019 
  

                  APROB: 
                                P R E F E C T, 
         FLORINEL DUMITRESCU  
   
 
     
    

ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND 
 ACHIZIȚIA DE OBIECTE DE MOBILIER  

 
 1. Autoritatea contractantă: Instituția Prefectului – Județul Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str. Dunării, nr. 178, cod de identificare fiscală 4469108, tel. 0247/311150, interior 
29034, tel/fax 0247/317436. 
 2. Modalitatea de achiziție: Achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7, 
alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
 3. Obiectul achiziției publice: furnizarea de obiecte de mobilier 

4. Cod CPV: 39100000-3 Mobilier 
5. Descrierea achiziției: Se solicită furnizarea de obiecte de mobilier pentru Instituția 

Prefectului-Județul Teleorman, conform specificațiilor tehnice: 

Nr. 
crt. 

Produse/ 
Descriere 

Cantitate 

1 Masă realizată din pal melaminat 18mm, prevăzută integral cu cant ABS 
de 2 mm grosime, cu dimensiunile L-1100xl-600, culoare Walnut 

10 

2 Masă realizată din pal melaminat 18 mm, prevăzută integral cu cant 
ABS de 2 mm grosime, cu dimensiunile L-1350xl-600, culoare Walnut
  

4 

3 Etajeră potrivită pentru spații office, prevăzută cu 5 polițe, care să 
permită dimensionarea spațiilor de depozitare în funcție de mărimea 
obiectelor depozitate (ex. bibliorafturi), realizată din pal melaminat 18 
mm, prevăzută integral cu cant ABS de 2 mm grosime, H-1800x l-
600mm, culoare Truffle Artisan ko014 

1 

4 Birou realizat din pal melaminat 18 mm, prevăzut integral cu cant ABS 
de 2 mm grosime, H-800mmXl-800mmxl-1700-lăcaș unitate calculator 
partea stângă, culoare Truffle Artisan ko014 

2 

5 Birou realizat din pal melaminat 18 mm, prevăzut integral cu cant ABS 
de 2 mm grosime, H-800mmXl-700mmxl-1350, culoare Truffle Artisan 
ko014 

1 

6 Birou realizat din pal melaminat 18 mm, prevăzut integral cu cant ABS 
de 2 mm grosime, H-800mmXl-700mmxl-1200, culoare Truffle Artisan 
ko014 

1 

7 Birou realizat din pal melaminat 18 mm, prevăzut integral cu cant ABS 
de 2 mm grosime, H-800mmXl-800mmxl-1700-lăcaș unitate calculator 
partea dreaptă, culoare Truffle Artisan ko014 

2 

 Obiectele vor prezenta finisaje de calitate superioară, cu linii clar definite și simetrii 
perfecte. 
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6. Valoarea estimată a achiziției în lei fără TVA: 8597,00 lei, fără TVA, valoare 
care cuprinde piesele de mobilier, transportul și montajul.  

7. Condiții contract:  
Livrarea se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii comenzii 

ferme către furnizor, la sediul Instituției Prefectului Județul Teleorman din municipiul 
Alexandria, str. Dunării, nr. 178. 

Plata se va face cu O.P. în contul de trezorerie al furnizorului, în termen de maxim 30 de 
zile calendaristice de la data primirii facturii, daca aceasta dată este ulterioară recepţiei 
produselor, în caz contrar termenul curgând de la data recepţiei produselor. 

8. Criterii de adjudecare: ”prețul cel mai scăzut”/total produse solicitate. 
9. Modul de elaborare a ofertei: oferta va cuprinde o propunere tehnică și o 

propunere financiară. 
- propunerea tehnică va prezenta produsele ofertate și se va elabora astfel încât să 

răspundă punctual cerințelor solicitate în prezenta cerere de ofertă; 
- propunerea financiară se va elabora în conformitate cu Formularul 1 și anexa atașate la 

prezentului anunț și va conține prețul total ofertat, în lei fără TVA, pentru toate produsele 
solicitate, cu detalierea prețului unitar pentru fiecare produs solicitat și ofertat; 

10. Condiții de participare:  
- oferta va cuprinde termenul de livrare a produselor la sediul achizitorului și termenul 

de garanție al produselor; 
- după evaluarea ofertelor, autoritatea contractantă anunță operatorul economic cu 

oferta financiară cu prețul cel mai scăzut și care respectă cerințele solicitate, să înregistreze 
oferta în Catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Cumpărarea directă atribuită în 
SEAP reprezintă comanda fermă. Dacă operatorul economic refuză să înregistreze oferta în 
Catalogul electronic, autoritatea contractantă îl declară necâștigător și inițiază cumpărarea cu 
ofertantul următor. 

11. Termenul limită de primire a ofertei: oferta semnată și ștampilată de reprezentantul 
legal sau împuternicit în acest sens, se va transmite până la data de 06.05.2019, ora 14,00, 
la adresa: Instituția Prefectului – Județul Teleorman, strada Dunării, nr. 178, municipiul 
Alexandria, județul Teleorman, cod poștal 140047 sau pe e-mail: 
prefectura_teleorman@yahoo.com. 

12. Informații suplimentare: Alte informații referitoare la achiziție se pot obține de la 
Instituția Prefectului – Județul Teleorman, Compartiment Achiziții Publice, e-mail: 
prefectura_teleorman@yahoo.com.  

  

 
 
 

Şef serviciu,  
Anghelina Dică                                                                            
                                                                                                                            

    

                                    Întocmit, 1 ex. 
                                                                                                                                 Turcu Victoria 
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Formularul 1 

 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ  

     
 
 

Examinând specificațiile prezentate în anunțul publicitar nr............. subsemnatul/ 
subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ..................................................... 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
prezentate în anunț să furnizăm obiecte de mobilier pentru Instituția Prefectului-Județul 
Teleorman, Cod CPV: 39100000-3 – Mobilier, în valoare totală de ....................... lei,  (suma în 
litere şi în cifre), plătibil în RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată conform legii. 
Preturile unitare se regasesc in anexa la formularul de oferta 
1.   Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de .......... zile, 
(durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), şi 
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 
2  Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să asigurăm 
furnizarea transportul și montajul acestor produse. 
3. În situatia în care vom fi declarati castigatori: 

 Contul de  trezorerie al societatii noastre in care se vor plati produsele furnizate, 
montate, facturate si recepţionate este urmatorul: Cont nr................................., 
deschis la Trezoreria................................................................ 

 Precizăm că aplicăm/nu aplicam plata defalcata de TVA. Cont plata TVA (dupa caz): 
Cont nr................................., deschis la  

 Trezoreria................................................................. 
 
 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului            
................................................... 
Numele  şi prenumele semnatarului              
.................................................... 
Capacitate de semnătură               
.................................................... 
Data                            
...................................................... 
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Tabel produse ofertate                                   ANEXA 1 

 

 

Nr. 

crt. 

Specificatii tehnice Cantitate - 

bucati 

Pret 

unitar, lei, 

fara TVA 

Valoare, 

Lei, fara 

TVA 

1. Masă realizată din pal melaminat 18mm, prevăzută 
integral cu cant ABS de 2 mm grosime, cu 
dimensiunile L-1100xl-600, culoare Walnut 

10   

2. Masă realizată din pal melaminat 18 mm, prevăzută 
integral cu cant ABS de 2 mm grosime, cu 
dimensiunile L-1350xl-600, culoare Walnut  

4   

3. Etajeră potrivită pentru spații office, prevăzută cu 5 
polițe, care să permită dimensionarea spațiilor de 
depozitare în funcție de mărimea obiectelor 
depozitate (ex. bibliorafturi), realizată din pal 
melaminat 18 mm, prevăzută integral cu cant ABS de 
2 mm grosime, H-1800x l-600mm, culoare Truffle 
Artisan ko014 

1   

4. Birou realizat din pal melaminat 18 mm, prevăzut 
integral cu cant ABS de 2 mm grosime, H-800mmXl-
800mmxl-1700-lăcaș unitate calculator partea stângă, 
culoare Truffle Artisan ko014 

2   

5. Birou realizat din pal melaminat 18 mm, prevăzut 
integral cu cant ABS de 2 mm grosime, H-800mmXl-
700mmxl-1350, culoare Truffle Artisan ko014 

1   

6. Birou realizat din pal melaminat 18 mm, prevăzut 
integral cu cant ABS de 2 mm grosime, H-800mmXl-
700mmxl-1200, culoare Truffle Artisan ko014 

1   

7. Birou realizat din pal melaminat 18 mm, prevăzut 
integral cu cant ABS de 2 mm grosime, H-800mmXl-
800mmxl-1700-lăcaș unitate calculator partea 
dreaptă, culoare Truffle Artisan ko014 

2   

 TOTAL    

 
 
 
 
 
 
 


