Formular nr. 5 – Specificații tehnice produse
SPECIFICAȚII TEHNICE
Specificațiile tehnice includ ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea
tehnică și va stabili o propunere financiară pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului
Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului „Cooperare interinstitutionala si advocacy pentru
protectia copiilor victime ale abuzului sexual si violentei”, Organizatia Salvati Copiii organizează
prezenta procedura de achizitie în vederea atribuirii contractului având ca obiect furnizare mobilier si
dotari pentru centru.
Prezentam in cele ce urmeaza necesarul de echipamente si specificatiile tehnice minime pe care
Achizitorul doreste sa le achizitioneze:

nr. Crt.

Denumirea
spatiului care
urmeaza sa fie
dotat

1

Cabinet
medical
Centru

2

Dotari Centru

Denumire produs si specificatii tehnice minime
solicitate
birou medical cu 4 sertare si o usa
canapea consultatii pliabila
ciocan reflexe
dulap documente
paravan cu 3 elementi
tensiometru digital
covor 130*190
cuier pom
planta ornamentala 40 cm
planta ornamentala tip ficus 150 cm
dulap 3 sertare 80*75 culoare alba
masa 160*90 alba
planta ornamentala tip palmier 40 cm
planta ornamentala 17 cm
planta ornamentala 110 cm
scaun tapitat cu stofa, culoare verde
scaun material, rotativ, reglabil pe inaltime
biblioteca 80*28*106 alb
biblioteca cu usi 80*30*106 alb
birou 100*60
canapea 2 locuri culoare turcoaz
canapea 2 locuri culoare bej
comoda 36*70 alb
etajera cu cadru 147*94 alb
fotoliu culoare verde
fotoliu culoare galben
puzzle mini games
lampadar alama culoare alb
masa 120*175*75, mdf
masa rotunda
masuta cafea alb

Cantitate per
contract si
unitate de
masura
3
1
2
2
1
2
1
3
2
2
1
1
2
2
2
6
1
3
2
4
1
1
4
1
2
2
4
1
1
1
1

panou pluta 45*60
scaun copii alb
scaun copii orange
scaun rotativ negru
scaun taburet
scaun tapitat cu stofa, picioare metalice culoare verde
set 2 mese, culoare alba
sevalet lemn

Furnizorul va asigura livrarea si montajul produsele solicitate mai sus.
Receptia produselor se va efectua de catre un reprezentant al Achizitorului, se considera
receptionate produsele la momentul semnarii procesului verbal de receptie produse, fara
obiectiuni, de catre ambele parti.
Platile se vor efectua pe baza facturilor emise de catre Furnizor.
Oferta se poate transmite e email la adresa livia.ion@salvaticopiii.ro sau se poate depune fizic
la sediul din Intrarea Stefan Furtuna nr. 3 sector 1 Bucuresti pana la data de 08.06.2022

Intocmit,
Ion Adriana Livia
Expert Achizitii
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