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                                            ANUNŢ 

CERERE DE OFERTE 
pentru achiziţia de servicii de reparatie mobilier 

 
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi 

Protecţiei Sociale achiziţionează în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 
98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică / acordurilor-cadru de 
lucrări, de produse şi servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin achiziţie 
directă, 

 
Urmatoarele servicii: 
 

1. Servicii de reparatie mobilier - cod CPV 50850000-8 
 

1. Procedura aplicată: Achiziţie directă de la operatorii economici cu activitate în 
domeniu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 şi a procedurilor interne 
aprobate. 
2. Sursa de finanţare: regia INCSMPS 
3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „cel mai bun raport calitate-
preţ” în condiţiile respectării tuturor specificaţiilor tehnice. Oferta tehnică şi 
financiară poate fi transmisă prin e-mail sau pe fax până pe data de 02.11.2018, ora 
18,00.  
Persoanele interesate sa depuna o oferta sunt invitate, in vederea intocmirii ofertei 
tehnice si financiare, la sediul institutului pentru eventuale masuratori si constatari. 
 

Nr. 
Crt. Denumire produs U.M. Caracteristici 

1 Reparartii mobilier birouri buc 

Montat yala, aplicat cant termo, inlocuit glisiere, 
montat zavoare, inlocuit manere, inlocuit role 
rollbox, inlocuit blaturi birouri+polite, inlocuit 
polita suspendata rupta, inlocuit usa sticla sparte la 
dulapuri, montat polite de tastatura, montat silduri 
+ manere usa baie, inlocuit usi pal melaminat, 
modificat birou, inlocuit PFL dulap, lipit cant PVC cu 
silicon, Inlocuit fata sertar, montat coltar metalic pt 
sustinere blat birou 

2 Raft depozitare buc Raft depozitare documente 

3 Masuta hol  buc Masuta hol 800 x 500 x 500 

4 Corp mobilier cu usi  buc Corp mobilier cu usi  
 
4. Oferta trebuie să conţină datele de contact şi adresa ofertantului. 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE 
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN 

DOMENIUL MUNCII  
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - INCSMPS

 

mailto:office@incsmps.ro
http://www.incsmps.ro


5. Plata se va face prin O.P. în contul societăţii, în baza facturii fiscale, în termen de 
maxim 15 de zile de la data primirii facturii şi a recepţionării serviciilor. 
Operatorii economici interesaţi să depună oferta o pot face la adresa de e-mail 
office@incsmps.ro, la nr. fax 021.311.75.95, sau la secretariatul INCSMPS din strada 
Povernei nr. 6-8, sector 1. 
 
25 octombrie 2018 
 
Iuliana Durlut 
Director Economic 
Departament Financiar, Contabilitate si Administrativ     

   
 Persoană de contact pentru clarificări:  
Anca Dumitrescu - responsabil achizitii, tel 021.312.75.88 
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