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Nr. 186/10.05.2021 

ANUNȚ 

privind atribuirea Contractului de achiziție publică 

,,Furnizare mobilier – scaune ergonomice, scaune de așteptare” 

în cadrul proiectului:  ”Fii pregătit la orice vârstă”, POCU/726/6/12/134275 

-reluată- 

Autoritatea contractantă: S.C. STRUCTURAL TRAINING SRL, P.L. implementare: Bld.Pref.Gavril Tudoraș, nr.13A, 
județul Suceava, email: www.structuraltraining.ro 

Detalii anunț: Achiziții dotări în cadrul proiectului ”Fii pregătit la orice vârstă”, POCU/726/6/12/134275.  Proiectul 
este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Tip anunț: Achiziție directă 

Date despre achizitie: 

1. Achizitie directa potrivit capitolului 4.1  Ordin nr.1284/8.08.2016 „Procedura competitiva pentru 
solicitantii/beneficiari privati din Romania cu privire la atribuirea contractelor de bunuri, servicii si lucrari 
finantate in cadrul POCU 2014-2020 

2. Sursa de finanţare a contractului care urmează să fie atribuit: POCU 2014-2020, potrivit contractului de 
finanţare nr. POCU/726/6/12/134275. 

3. Obiectul contractului: furnizare mobilier – scaune ergonomice, scaune de asteptare 

4. COD CPV:  

 COD CPV: 39112000-0 Scaune  
 

5. Specificatii tehnice pentru produsele ce urmează a fi achiziționat 

NOTĂ: Specificațiile tehnice constituite ansamblul cerințelor minimale, pe baza cărora se elaborează de 

către fiecare ofertant propunerea tehnică, respectiv cea financiară. Propunerea tehnică va conține specificațiile 

tehnice ale producătorului, prezentate în limba română, pentru a se putea verifica corespondența cu cerințele 

achizitorului. Aceste specificații vor fi interpretate ca având și mențiunea de ,,sau echivalent”. 

DENUMIRE PRODUS SPECIFICAȚII TEHNICE MINIMALE UM NR. BUC 

Scaune ergonomice 

Material: textil/platic (sau echivalent), 
Culoare: negru, zmeura, alb, gri (sau echivalent) 
Dimensiuni (lxAxh): 64x63x118-126 cm (sau 
echivalent) 
 Înălţimea reglabilă a şezutului: 45-53 cm Adâncime 
şezut: 52 cm Lăţime şezut: 50 cm Înălţime spătar: 
76-79,5 cm Lăţime spătar: 49 cm Portanţa maximă: 

buc 5 
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6. Termen de realizare a contractului –de la semnarea contractului până la plata facturii. 

7. Valoare estimata: 6.808,65 lei fara TVA 

Nr.crt Denumire produs buc Pret/buc Valoare  TVA 

1 Scaun ergonomic 5 827,73 4.138,65 786,34 

2 Scaun de așteptare 15 178 2.670 507,30 

   TOTAL 6.808,65 1.293,64 

8. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă 
Propunerea financiară – formularul de ofertă 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate 
cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de 
achiziţie publică. In acest sens propunerea financiara va avea anexat un centralizator al preturilor detaliat 
pentru fiecare produs propus in oferta. 

              Certificat constatator valabil la data semnării contractului pentru societati comerciale iar pentru 
fundatii /asociatii copie act constitutiv/statut conform cu originalul. 

9. Preţul va fi exprimat în RON, fără TVA  
 

10. Termen limita de depunere a ofertelor: Oferta (formularele) si Copie CUI vor fi depuse la punct de lucru 
P.L. implementare: Bld.Pref.Gavril Tudoraș, nr.13 A, județul Suceava, până la data de 17.05.2021, ora 
12.00, insotite de adresa de inaintare(www.structuraltraining.ro). 

                                                              SC STRUCTURAL TRAINING SRL 

Coordonator activități P1: Alexa Laura 

110 kg Cu tetiere Cu mânere Mecanism de 
balansare Suport de plastic 

Scaune de așteptare 

Material: textil/platic (sau echivalent), 
Culoare: negru, zmeura, alb, gri (sau echivalent) 
Greutate suportată: 110 kg, adâncime șezut 46, 

înălțimea șezutului 41-50. 

buc 15 


