
SPECIFICAȚII 

Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze un număr de 137 

scaune (directoriale, de birou și pentru vizitatori) cu următoarele caracteristici 

tehnice: 

 

• SCAUN DIRECTORIAL – 21 buc 

               

➢ tip scaun –directorial ultra ergonomic 
➢ tapițeria scaunului din  piele ecologică, iar pentru celelalte componente 

oțelul cromat; 

➢ functia de recliner (rabatare pana la 135 grade) pentru relaxare; 
➢ suportul de picioare extensibil; 

➢ funcția de pivotare 360 grade; 

➢ funcția de ridicare/coborâre; 

➢ pernele suplimentare atașate spătarului și șezutului cu design modern; 

➢ brațele tapițate cu piele ecologică de culoare:  negru; 

➢ Greutatea maximă suportată: 100 kg -110 kg 

Dimensiuni: 
➢ înălțime  totală între 108 cm – 119cm 
➢ lățime șezut  între  51 cm  - 57cm 

➢ spătar:  51 cm latime 
➢ înălțime : 70 cm 

➢ lățime totală : 66 cm 
 
Lungimea maximă pe care o poate atinge scaunul rabatat este de 105 

cm,  

               iar rabatat și extins cu suportul de picioare atinge lungimea de 145 cm. 

               Perioada de garanție: 24 luni. 

   

• SCAUN BIROU - 60 buc  cu următoarele specificații tehnice: 
 

➢ tip scaun –  de birou 

➢ baza din oțel cromat; 

➢ roți din polipropilena (plastic dur); 

➢ piston cu gaz pentru reglare pe înaltime; 

➢ mânere din oțel cromat, tapițate cu piele ecologică; 

➢ șezut si spătar din lemn stratificat, îmbracat în burete și tapițat cu piele  

➢ ecologică de culoare: negru; 

➢ scaunul de  birou să fie  model pivotant; 

➢ cotiere pentru odihnirea brațelor; 

 

Dimensiuni: 

➢ înălțime  totală: 98 cm – 125cm 
➢ șezut : 49 cm – 56 cm 



➢ spătar :  51 cm – 70 cm lățime 

 Scaunul de  birou să fie un model pivotant,  reglarea pe inaltime de la 98 

cm la 125 cm  și cu funcție de înclinare. 

➢ Șezutul scaunului să aibă o adâncime de 49 cm-56 cm. 

➢ Greutatea maximă suportată: 100 kg -110 kg 

➢ Perioada de garanție:  24 luni. 

 

• SCAUN VIZITATORI – 56 buc cu următoarele specificații tehnice: 
                                            

➢ tip scaun – vizitatori 

➢ cadru metalic din oțel cromat tip sanie 

➢ brațele curbe și  cromate, tapițate cu piele ecologică de culoare: negru 

➢ șezutul și spătarul tapițate în piele ecologică 

➢ spătarul să aibe forme curbate 

➢ Greutatea maximă suportată: 100 kg -110 kg 

Dimensiuni: 

➢ înălțime  totală între 92 cm – 108 cm 
➢ șezut  între  45 cm – 56 cm 

➢ spătar  50 cm – 70 cm 
➢ înălțime șezut  46 cm- 56 cm 

              lățime totală 48 cm -58 cm 

➢ Perioada de garanție: 24 luni. 

 

Modul de prezentare a ofertei: 

Propunerea tehnica se va elabora cu respectarea specificatiilor prezentate mai sus. 

Propunerea financiara va cuprinde pretul unitar, precum si valoarea totala, exclusiv 

TVA (care va fi evidentiata distinct) si va include costul transportului si montajul 

obiectelor de mobilier in locatiile stabilite de beneficiar. 


