Anunț privind demararea procedurii de atribuire prin achiziție directă a contractului/contractelor de
furnizare ,,Diverse piese de mobilier de birou (birouri cu accesorii, scaune, etajere, fotolii, altele)” cu
montaj, în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractantă, anunță demararea
procedurii de achizitie directă pentru atribuirea contractului/contractelor de furnizare ,,Diverse piese de mobilier
de birou (birouri cu accesorii, scaune, etajere, fotolii, altele)” cu montaj, în cadrul programului „Dezvoltare
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.
Cod CPV 39130000-2 Diverse piese de mobilier de birou (mese, scaune, dulapuri, comode)
Valoarea maximă estimată a achiziției este de 69.000 lei fără TVA.
Specificațiile tehnice aferente pieselor de mobilier ce se vor achiziționa precum și informații privind montajul și
livrarea produselor la sediul Fondului Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), din Strada Stavropoleos, nr.6,
et.4, sector 3, București, România, sunt prevăzute în caietul de sarcini.
Deoarece camerele au dimensiuni variabile mobilierul poate fi și atipic (va avea dimensiuni diferite). Existând
posibilitatea unor abateri a dimensiunilor mobilierului, se recomandă, în vederea întocmirii ofertei, vizionarea
spațiului și efectuarea de măsurători exacte de către potențialul ofertant la locația indicată de către autoritatea
contractantă. Mobilierul ce se va achiziționa constituie mobilierul de bază, la care se vor adăuga piese de mobilier
existente, majoritatea de culoare neagră sau în combinație cu stejar. Din acest considerent, va fi necesară
prezența la sediu a unui reprezentant al furnizorului, ulterior încheierii contractului, pentru identificarea exactă a
culorii în vederea confecționării/ofertării noului mobilier.
Achiziția este divizată în 4 loturi. Ofertanții pot depune oferte pentru un singur lot sau pentru toate loturile.

PRODUSELE CE URMEAZĂ A FI ACHIZIȚIONATE:
LOTUL 1 - Birouri operaționale
Denumire produs

Cantitate/Unitate de măsură

Birou operațional

22 bucăți

LOTUL 2 – Scaune ergonomice, scaune simple, spații depozitare
Denumire produs
Scaun ergonomic birou

Cantitate/Unitate de măsură
28 bucăți

Scaun masă discuții cu spătar, tapițat,
culori deschise sau pastel
Etajeră cu cadru și 8 goluri – minim 2 goluri
cu ușă
Etajeră cu cadru și cu 16 goluri – minim 4
goluri cu ușă

6 bucăți
18 bucăți/36 uși
4 bucăți/ 16 uși

LOTUL 3 – Ansamblu birou managerial
Denumire produs

Cantitate/UM

Birou managerial

2 bucăți

Corp stocare asortat

2 bucăți

Masă discuții rotundă

1 bucată

LOTUL 4 – Piese suplimentare amenajare birou director
Denumire produs

Cantitate/UM

Canapea 3 persoane

1 bucată

Fotolii ușoare (plasă sau similar) cu brațe
aspect lemn

4 bucăți

Furnizorul trebuie să urmărească două aspecte principale:
a) să răspundă specificațiilor tehnice minimale precizate în prezentul caiet de sarcini;
b) să respecte prevederile legale naționale și comunitare în vigoare.
Deoarece nuanțele culorii de bază diferă de la un producător la altul, ofertantul va include în oferta sa și
mostre/paletar de culori pentru mobilier, de preferință culori deschise. Autoritatea contractantă va opta pentru una
din nuanțele ofertate.
Documente de calificare:
•

Copie a Certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul din raza
căruia își are sediul ofertantul. În cazul în care în certificatul de înregistrare nu este înscris codul CAEN
corespunzător obiectului achiziției atunci se va prezenta și certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comerțului.

Oferta însoțită de documentele de calificare se va transmite în format electronic (scanate/semnate cu semnătură
electronică), până la data de 28.07.2022 ora 17.00 la adresa de email office@frds.ro sub denumirea “Ofertă
achiziție directă Diverse piese de mobilier de birou (birouri cu accesorii, scaune, etajere, fotolii, altele)” cu montaj,
în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.
Clarificările se pot solicita la adresa de email office@frds.ro până la data de 26.07.2022, ora 12.00.

Informaţii suplimentare: Anunțul și caietul de sarcini se pot descărca de pe site-ul FRDS: https://frds.ro/informatiide-interes-public/ - secțiunea Achiziții.
Caietul de sarcini este atașat.

