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ANUNȚ DE INTENȚIE 

 

 
 

Comuna P u i ,  informează operatorii economici interesați să depună ofertă, că intenționează 

să achiziționeze direct, în temeiul art.7, alin(5), din Legea 98/2016 privind achizițiile publice ș i 

conform art.43 din HG 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor   

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/contractului cadru din Legea 98/2016 

privind achizițiile publice cu modificările ulterioare, Comuna Pui cu sediul în comuna Pui, sat 

Pui, Str. Republicii, nr.64, județul Hunedoara, e-mail: primariapui@gmail.com , tel/fax: 

+40254779101/+40254779009, în calitate de autoritate contractantă, publică acest anunț în 

vederea atribuirii Contract furnizare mobilier pentru proiect:  “MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINE 

CULTURALE ȘEREL ȘI GALAȚI, COMUNA PUI, JUDEȚUL HUNEDOARA“ conform caracteristicilor 

prevăzute în Contractul de finanțare, după cum urmează: 

 

- Scaune – 330 buc; 
Parametrii   tehnici și  funcționali: Scaune tapițate special pentru amenajare evenimente culturale și piese de teatru 

Realizate din țeavă de oțel vopsit în câmp electrostatic; 

 

- Mese – 33 buc; 
Parametrii   tehnici și  funcționali: Masă rotundă pentru 8-10 locuri pliabilă pentru depozitare ușoară;  

 

- Cuier – 8 buc; 
Parametrii   tehnici și  funcționali: Cuier pentru haine tip pom, Înălțime 1,70m. 

 

Toate produsele trebuie să aibă garanție minim 24 luni! 

 

Comuna Pui invita operatorii să-și înregistreze ofertele în SEAP cu respectarea art. 45 alin.(2) 

din H.G. 395/201 6, individual, pe fiecare poziție în parte, nu sub denumirea de (pachet), până la data de 

12.07.2022, inclusiv. 

 

Valoarea estimată totală a achiziției este: 3 6 . 4 5 2 , 7 6   lei - fără TVA 
Operatorii economici interesați î ș i pot prezenta oferta pe SEAP, comunicând acest lucru 

autorității contractante prin e-mail: primariapui@gmail.com  sau la sediul in s t i t u ț i e i . 

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă autoritatea 

contractantă și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (daca este 

cazul). Scopul acestui anunț este acela de a informa și a determina operatorii economici să-și 

înscrie ofertele de preț în catalogul electronic astfel încât la data demarării achiziției directe și a 

verificării catalogului electronic, autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru 

a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic în SEAP care pot oferi produsele 

necesare acestei achiziții. Ulterior publicării prezentului anunț autoritatea contractantă va aplica 

prevederile art.43-46 din H.G.395/2016. 

 

 

Consilier Achiziții Publice, 

Revitea George Marcian 
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