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DSP IASI - AP nr. 941/05.12.2022         

   

Invitatie de participare - Achizitia de  MOBILIER 

1.  Denumirea contractantului:  Directia de  Sanatate  Publica a Judetului Iasi. 

Adresa: Iasi, Str. V. Conta nr.2-4, tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963, e-mail: secretariat@ dspiasi.ro. 

2. Obiectul achizitiei: DSP IASI doreste sa achizitioneze piese de mobilier si scaune pentru înlocuirea, 

respectiv completarea mobilierului existent in birourile institutiei, conform anexei atasate. 

3. Procedura aplicata : –  Achizitia directa se realizeaza in conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din 

Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

4. Cod   CPV:   39151000-5 Diverse tipuri de mobilier;   39112000-0 Scaune  

5. Sursa de finantare :  Buget de stat/Venituri proprii  

6. Criteriul de atribuire:  Pretul cel mai scazut.       

7. Specificatii tehnice: conform Specificatiilor tehnice anexate. 

8. Durata contractului de achiziţie publică:  de la data semnarii contractului de furnizare, de catre 

ambele parti, pana la  31.12.2022. 

9. Valoarea estimata  a contractului:  58570,00  lei, fara TVA. 

10. Conditii de participare. Ofertantii vor prezenta urmatoarele documente: 

a)  Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 164 din legea nr. 98/2016; 

b) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 165 si 167 din legea nr. 

98/2016; 

c) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 59 si 60 din legea nr. 98/2016; 

d) Cod Unic de Identificare Fiscala. 

11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data depunerii. 

12. Pretul va fi exprimat in lei/buc, fara TVA. 

13. Prezentarea ofertei:  La oferta de baza nu sunt acceptate oferte partiale si oferte alternative. 

a)  Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor.  Pretul va fi ferm pe 

intreaga perioada de derulare a contractului. 

b) Modul de prezentare a ofertei tehnice trebuie sa asigure o corespondenta intre aceasta si cerintele impuse 

prin specificatiile tehnice solicitate de autoritatea contractanta.  
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c) Modul de prezentare a propunerii financiare – oferta va cuprinde pretul exprimat in lei/bucata, fara TVA, 

in lei/bucata cu TVA, precum si pretul total in  lei fara TVA si pretul total lei cu TVA.  

14. Conditii de plata - Plata se va efectua conform Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea 

întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 

profesioniști și între aceștia și autorități contractante.  Nu se accepta plati in avans.  

15.  Depunerea ofertei  -  Oferta insotita de documentele solicitate  se vor transmite la sediul DSP Iasi, str. 

V. Conta nr. 2-4, Compartiment Achizitii sau pe email la adresa: achizitii@dspiasi.ro, pana la data de 

07.12.2022, ora 12:00. 

  

 Compartiment Achizitii Publice,  

 Ing. Liliana Cucu 
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ANEXA – SPECIFICATII TEHNICE 

                1. Birou nr. 9 contabilitate, corp A 

- piesă mobilier – corp mobilier pentru depozitare acte, realizat din PAL melaminat sau din MDF, 

dimensiuni aproximative  750 x 310 x 1740 cm; cantitate  - 1 bucată; 

- piesă mobilier -  etajera corp rafturi pentru depozitare documente, realizat din PAL melaminat sau din 

MDF, dimensiuni aproximative  470 x 320 x 2100 cm; cantitate   – 1 bucată; 

- piesă mobilier -  corp mobil cu 4 sertare - 1 bucată, realizat din PAL melaminat sau din MDF, dimensiuni 

aproximative  400 x 470 x 800 cm; cantitate   – 1 bucată ; 

- piesă mobilier - tip comodă pentru depozitare acte  și suport imprimantă,  realizat din PAL melaminat sau 

din MDF, dimensiuni aproximative  600 x 450 x 900 cm; cantitate   – 1 bucată ; 

- blat suport dosare, articole de papetarie (perforatoare, capsatoare, suport instrumente de scris, topuri cu 

hărtie imprimantă etc.), realizat din PAL melaminat sau din MDF, dimensiuni aproximative  600 x 530 x 38 

cm; cantitate - 1 bucată; 

2. Birou nr. 10, corp A 

 - piesă mobilier  -  birou + corp mobil cu 3 sertare,  realizat din PAL melaminat sau din MDF, dimensiuni 

aproximative  1400x750x800 cm, respectiv dimensiuni corp mobil cu sertare 400x470x650;  cantitate -1 

bucată; 

-  piesă mobilier tip mască chiuvetă, realizat din PAL melaminat sau din MDF, dimensiuni aproximative  

740 x 500 x 2060 cm; cantitate   – 1 bucată ; 

- piesă mobilier anexa birou tip masă, realizat din PAL melaminat sau din MDF, dimensiuni aproximative  

2000 x 500 x 800 cm; cantitate   – 1 bucată; 

       - scaun ergonomic cu brate reglabile, cu rotile, caracteristici ergonomice, sezutul curbat ergonomic 

tapitat, spătarul curbat ergonomic tapițat, suport lombar reglabil,  maneta de reglare oscilanta, reglare pe 

înățime, tapițat cu material textil și mesh pentru o circulatie îmbunătățită a aerului, 5 picioare pentru a evita 

răsturnarea; cantitate  -  1 bucată; 

        - scaun vizitator cu tapițerie din stofă neagră, cadru din țeavă de oțel vopsit negru, acoperitor din 

polipropilenă pentru spătar; șezutul și spătarul scaunului cu structură din lemn stratificat acoperită cu spumă 

poliuretanică, cadru prevăzut cu 2 traverse care susțin șezutul, realizat din oțel vopsit negru în câmp 

electrostatic  -  2 bucăți. 

3. Birou nr. 12, corp A 

- piesă mobilier -  etajeră înalta corp rafturi pentru depozitare documente, realizat din PAL melaminat sau 

din MDF, dimensiuni aproximative  800 x 340 x 1800 cm, cantitate   –  2 bucati; 

- piesă mobilier -  etajeră medie corp rafturi pentru depozitare documente, realizat din PAL melaminat sau 

din MDF, dimensiuni aproximative  400 x 340 x 1800 cm, cantitate – 1 bucata. 
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4. Birou nr. 25  Colectiv  Igiena Mediului, etaj 1, corp B 

-  piesă mobilier - tip dulap mască chiuvetă, realizat din PAL melaminat sau din MDF, dimensiuni 

aproximative  1760 x 300 x 680 cm; cantitate    - 1 bucată 

5. Birou nr. 27 Colectiv  Igiena Mediului, etaj 1, corp B 

- piesă mobilier  -  birou cu 1 sertar si 1 usa, realizat din PAL melaminat sau din MDF, dimensiuni 

aproximative  1200 x 680 x 800 cm; cantitate     –  2 bucăți 

- piesă mobilier  - corp dulap cu  2 usi, pentru depozitare probe de laborator, realizat din PAL melaminat sau 

din MDF, dimensiuni aproximative  1120 x 500 x 950 cm; cantitate         -  1 bucată 

- piesă mobilier  - corp dulap cu rafturi (3 spatii), fara usi, realizat din PAL melaminat sau din MDF, 

dimensiuni aproximative  320 x 320 x 1180 cm; cantitate       -  1 bucată 

- piesă mobilier  - corp dulap combinat cu usa si 4 sertare, realizat din PAL melaminat sau din MDF, 

dimensiuni aproximative  700 x 500 x 950 cm; cantitate      -  1 bucată 

6. Birou nr. 49 - Igiena Colectivitatilor de copii/tineret, etaj 2, corp B 

- piesă mobilier,  dulap cu 2 usi,  cu picioare, realizat din PAL melaminat grosime 18 mm, dimensiuni 

aproximative  700 x 400 x 1250 cm; cantitate   – 3 bucăți 

- piesă mobilier  -  birou tip I cu 1 sertar si 1 usa, cu picioare, realizat din PAL melaminat grosime 18 mm, 

dimensiuni aproximative  1200 x 700 x 800 cm; cantitate   –  2 bucăți 

- piesă mobilier  -  birou tip II cu 1 sertar si 1 usa, cu picioare, realizat din PAL melaminat grosime 18 mm, 

dimensiuni aproximative  1300 x 700 x 800 cm; cantitate   –  1 bucată  

- piesă mobilier  -  masa birou,  tip I cu picioare, realizat din PAL melaminat grosime 18 mm, dimensiuni 

aproximative  1000 x 600 x 800 cm; cantitate   –   1 bucată 

- piesă mobilier  -  masa birou,  tip II cu picioare, realizat din PAL melaminat grosime 18 mm, dimensiuni 

aproximative  6000 x 600 x 800 cm; cantitate   –   1 bucată 

- piesă mobilier  - corp dulap fara usi, cu rafturi si picioare, realizat din PAL melaminat grosime 18 mm, 

dimensiuni aproximative  800 x 400 x 1000 cm; cantitate   –   1 bucată 

- piesă mobilier  - corp dulap cu  usă  si picioare, realizat din PAL melaminat grosime 18 mm, dimensiuni 

aproximative  560 x 560 x 400 cm; cantitate   –  1 bucată 

- cuier perete, tip placa, cu 3-4 agatatoare duble,  realizat din PAL melaminat, dimensiuni aproximative  

1500 x 650 cm;  cantitate   - 1 bucată. 

7. Birou nr. 90, etaj 4, corp B 

  - piesă mobilier  -  birou cu corp mobil si sertare –  3 bucati; 

- piesă mobilier  -  birou + corp mobil cu 3 sertare,  realizat din PAL melaminat sau din MDF, dimensiuni 

aproximative  1200 x 750 x 800 cm, respectiv dimensiuni aproximative corp mobil cu 3 sertare 400 x 470 x 

650;  cantitate -3 bucati (birou cu corp mobil);  



                     

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI 
CIF: 4981352 

Strada  VASILE  CONTA nr. 2-4 

Tel.Centrala 0232/ 210900, 

Cabinet director  0232/271687, fax.nr. 0232/ 241963 

-e-mail: dsp99@ dspiasi.ro,  www: dspiasi.ro 

Operator date cu caracter personal nr.11730 

8.  Scaune pentru birourile din cadrul Serviciului Control in Sanatate Publica, astfel: 

-  scaun ergonomic de birou tip I: inaltime reglabial, rotativ, greutate maxima suportata 120 kg; brate 

polipropilena, fixate in 3 puncte, cu rotile, caracteristici ergonomice, sezutul curbat ergonomic tapitat, 

spătarul curbat ergonomic, tetierea reglabila cu plasa, suport lombar reglabil,  maneta de reglare oscilanta, 

reglare pe înățime, tapițat cu material textil și mesh pentru o circulatie îmbunătățită a aerului, 5 

picioare/rotile pentru a evita răsturnarea, baza scaunului din polipropilena cu lift suportabil o greutate pana 

la 120 kg; cantitate  -  18 bucati;  

-  scaun ergonomic de birou tip II: inaltime reglabial, rotativ, greutate maxima suportata 150 kg, brate 

polipropilena, fixe, cu rotile, caracteristici ergonomice, sezutul curbat ergonomic tapitat, spătarul curbat 

ergonomic, tetierea reglabila cu plasa, suport lombar reglabil,  maneta de reglare oscilanta, reglare pe 

înățime, tapițat cu material textil și mesh pentru o circulatie îmbunătățită a aerului, 5 picioare/rotile pentru a 

evita răsturnarea, baza scaunului din Aluminiu cu lift suportabil o greutate pana la 150 kg; cantitate  -  2 

bucati;  

 -  scaun vizitator cu sezut din burete grosime de 3,5 cm, tapițerie din stofă de culoareinchisa, cadru 4 

picioare din țeavă de oțel galvanizat, acoperitor din polipropilenă pentru spătar; șezutul și spătarul scaunului 

tapitate cu stofa de culoare inchisa,  cadru prevăzut cu 2 traverse care susțin șezutul, realizat din oțel vopsit 

în câmp electrostatic; cantitate  -  10 bucăți. 

9. Birou - Compartimentul Asistență Medicală și Programe, corp A 

- piesă mobilier - corp dulap mobil cu 1 sertar si 1 usa, realizat din PAL melaminat, dimensiuni 

aproximative 400 x 490 x 700 cm; se va monta pe podea; cantitate – 3 bucăți; 

- piesă mobilier - corp dulap suspendat cu rafturi, realizat din PAL melaminat, dimensiuni aproximative 400 

x 1500 x 900 cm; se va monta pe perete; cantitate – 1 bucată; 

10. Laborator Igiena Radiatiilor, parter, corp B 

- piesă mobilier  - corp dulap cu  blat gros de 4 cm, pentru depozitarea aparaturii de laborator, ce are o 

greutate aproximativa de 200 kg, realizat din PAL melaminat, dimensiuni aproximative dulap  530 x 600 x 

900 cm; cantitate -  2 bucăti; 

- piesă mobilier  - corp dulap usor, pentru depozitare probe de laborator,  realizat din PAL melaminat, 

dimensiuni aproximative  750 x 350 x 700 cm; se va monta peste cele existente, in completare; cantitate -  3 

bucati; 

- piesă mobilier  - corp dulap cu raft si  2 spatii de depozitare, realizat din PAL melaminat, dimensiuni 

aproximative  420 x 420 x 800 cm; se va monta pe podea;  cantitate -  1 bucată. 

11. Birou nr. 3, RUNOS 

- piesă mobilier - dulap cu 2 uși cu rafturi pentru depozitare documente, realizat din PAL melaminat sau din 

MDF, dimensiuni aproximative  700 x 350 x 2070 cm; cantitate - 1 bucată 

- piesă mobilier -  etajeră corp rafturi pentru depozitare documente, realizat din PAL melaminat sau din 

MDF, dimensiuni aproximative 700 x 320 x 1900;  cantitate – 2 bucăți 
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- birou cu casetă, pentru calculator, realizat din PAL melaminat sau din MDF, dimensiuni aproximative 

1350 x 680 x 800 cm; cantitate - 1 bucată 

- birou pe colț și corp mobil, pentru calculator, realizat din PAL melaminat sau din MDF, dimensiuni 

aproximative birou și corpul mobil 2030 x 680 x 1530 x 680 x 800 cm; cantitate - 1 bucată. 

12. Birou - Compartiment Secretariat și Registratură, corp A 

- piesă mobilier – corp suspendat cu 2 usi, raft si 2 spatii, pentru depozitare acte, realizat din PAL 

melaminat sau din MDF, dimensiuni aproximative  800 x 300 x 600 cm; cantitate    - 1 bucată; 

- piesă mobilier – dulap acte cu 4 usi, rafturi si 5-6 spatii, pentru depozitare acte, realizat din PAL 

melaminat sau din MDF, dimensiuni aproximative  650 x 370 x 2200 cm; cantitate    - 1 bucată; 

- piesă mobilier – birou de colt, cu 1 corp fix, cu  sertare si usa, realizat din PAL melaminat sau din MDF,  

blat dublat de 36 (18x2) mm, dimensiuni aproximative  2000 x 700 x 1700 x 700 x 800 cm; cantitate      - 1 

bucată; 

- piesă mobilier – birou de colt, cu 2 corpuri fixe, cu  sertare si usa, realizat din PAL melaminat sau din 

MDF,  blat dublat de 36 (18x2) mm, dimensiuni aproximative  2000 x 680 x 1360 x 680 x 800 cm; cantitate     

- 1 bucată; 

- piesă mobilier – masa cu 2 rafturi, realizat din PAL melaminat sau din MDF,  blat dublat de 36 (18x2) 

mm, dimensiuni aproximative  1330 x 680 x  800 cm; cantitate - 1 bucată; 

- cuier de metal cu picior, tip pom, inaltime 170-190 cm, 4-5 brate metalice, accesoriu pentru suport 

umbrele; cantitate - 1 bucată. 

13. Compartimentul : Informatica  si Statistica  in Sanatate Publica, corp A 

- piesă mobilier – dulap acte cu 2 usi, pentru depozitare acte, realizat din PAL melaminat, dimensiuni 

aproximative  500 x 400 x 2070 cm; se va monta pe podea;  cantitate   - 1 bucată; 

-  piesă mobilier  - corp dulap mobil cu  3 sertare, prevazut cu rotile, realizat din PAL melaminat, 

dimensiuni aproximative  400 x 470 x 650 cm;  cantitate   -  1 bucată 

Toate piesele de mobilier trebuie să fie prezentate cu toate accesoriile necesare pentru utilizare, iar 

transportul și montajul vor fi incluse în prețul de achiziție al acestora. 


