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CAIET DE SARCINI 

ACHIZIŢIE MOBILIER BIROU - PUNCT DE COMANDĂ AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI 

Generalităţi 
Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice, face parte integrantă din documentaţia de 
atribuire în vederea participării la procedura de achiziţie pentru furnizare de mobilier şi 
constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 
propunerea tehnico-financiară. 

2 Obiectivul procedurii de achiziţie 

Achiziţia de mobilier pentru dotarea Punctului de comandă al municipiului Botoşani. 

3 Achizitor 

Primăria municipiului Botoşani - Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani. 

4 Specificaţii tehnice ale produselor solicitate 

• Scaune de birou directoriale - 3 bucăţi 

Scaun directorial recomandat în general pentru birourile persoanelor care îndeplinesc funcţii 
administrative, să fie un scaun mobil care asigură o poziţie confortabilă în condiţiile unei munci 
îndelungate. 

Tip scaun: Rotativ 
Latime şezut (cm): 45 
Şezut cu burete: Da 
Greutate maxima admisa scaun (kg): 90 
Grosime burete (cm): 5 
Adâncime şezut (cm): 46 
Mecanism scaun: cu balans 
Tip baza: polipropilena 
Reglabil pe inaltime: Da 

Latime totala (cm): 61.50 
Culoare: negru 
Inaltime ajustabila intre (cm): 88 - 98 
Diametru baza (cm): 60 
Greutate scaun (kg): 16.4 
Tapitat: Da 
Spatar cu burete: Da 
Material braţe: polipropilena 
Tapiţerie : Fata din piele naturala 

® Scaune fixe - 20 de bucăţi 

Scaun fix cadru cromat tapiterie imitatie de piele negru 
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Greutatea maxima admisa este 100 kg. 
Specificaţii tehnice 
Tip scaun: Fix 
Tapiţerie : PVC 
înălţime (cm): 77 
Culoare: negru 
Latime (cm): 44 

Birou manager paltin în forma de L cu laturile 2080x1380 mm realizat din pal dublu 
melaminat de 18 mm grosime 

Componenta birou manager paltin: 

birou de lucru (1400x680xh=750) mm 

coltar (680x680xh=750) mm 

masă depozitare (700x680xh=750) mm prevăzută cu sertare. 

^ culoare: REDWOOD 775 
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