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Dezvoltare rurală durabilă prin îmbunătăţirea calităţii resurselor umane

Data publicarii anuntului: 26.02.2010

Achizitie mobilier
S.C. GICEROVA SRL cu sediul in B-dul Tudor Vladimirescu,nr.39 , bl.O9, sc.C, ap.12
Rm.Valcea are placerea de a va informa ca doreste sa achizitioneze prin intermediul unor contracte
de furnizare produse prevazute in cadrul proiectului „Dezvoltare rurală durabilă prin
îmbunătăţirea calităţii resurselor umane” ID 24981 finantat in cuantum de 94,97% prin POS
DRU 2007-2013 ; Axa prioritara 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” domeniul major de
interventie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” , produse de mobiliere constand in:
MOBILIER BIROU - 2 SETURI
Fiecare set birou trebuie sa fie compus din:
- 1Birou calculator prevazut cu masuta pentru tastatura, reglabila, pe sine,suport pentru unitatea centrala si suport
Monitor ,corp depozitare documente cu usa .dimensiune lungime 125 cm/ latime 60 cm
- 1 Corp stocare documente deschis tip etajera perete, 4- polite interioare ,dimensiune inaltime 200cm/adancime
35 cm/latime 90 cm .
- 1 Corp stocare documente tip Turn, 2 polite interioare deschise si 2 polite cu usi ,dimensiune inaltime
200cm/adancime 35 cm/latime 45 cm.
- 2 scaune tapitate
Dimensiunile solicitate sunt orientative, ele pot fi modificate in limita a 5 cm, plus sau minus. Mobilierul sa fie realizat
din PAL melaminat, optional canturi ABS . Accesorii: manere metalice. Garantia solicitata este de 24 luni. Sa fie
disponibila in maxim 10 zile. Montajul si transportul gratuit.
PROCEDURA APLICATA este PROSPECTAREA PIETEI_STUDIUL DE PIATA :
* Conform art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 – pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si
completarile ultlerioare, H.G. nr. 925/2006 pentru aplicarea O.U.G. nr. 34/2006 – pentru atribuirea contractelor de
achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
* Procedura pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU
2007-2013- Instructiunea 5 ( Anexa 1).
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.
Informatii suplimentare si specificatii privind achizitia produselor poate fi obtinuta gratuit in urma unei solicitari
adresate S.C. GICEROVA SRL SRL, Rm.Valcea la sediu sau la P.L.din b-dul Nicolae Balcescu, nr.30, etaj
III, birou 100 ; jud. Valcea. tel/fax: 0350421973 /

0250730671, e-mail:gicerova@yahoo.com .

Persoane de contact: d-ul Vaduva Gheorghe ; d-ul Blajan Adrian

Data si ora limita pana la care se pot depune ofertele este 04.03.2010, ora 10.
„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013”

„Investeşte în oameni!”

