
SC Partener APL Management SRL Bucureşti 

Furnizor pentru Aministraţia Publică Locală 

VĂ OFERĂ - ÎNCEPÂND CU 01.07.2022 
 

Tip de produs 
Cod CPV 

 

Număr de bucăţi / 

seturi  

Preţ unitar /   

        buc sau set  

 (fără t.v.a.) în lei  

Plachetă din pluş “Tinerii  Căsătoriţi” / “Nunta de Argint” / “Nunta 

de Aur”, tip M, cu diplomă gravată pe placă de metalex, 170/130 mm. 
39298700-4 

De la 20 – la 50 bucăţi 98,00 lei 

De la 51 – la 100 bucăţi  96,00 lei  

Peste 100 bucăţi 94,00 lei 
 

Plachetă din pluş “Zilele  Comunei, Oraşului, Municipiului, CJ” / 

“Zilele: Pensionarului / Sănătăţii / Educaţiei / Poliţiei / Pompierului şi 

altele similare”, tip M, cu diplomă gravată pe placă de metalex, 

170/130 mm. 

39298700-4 

De la 20 – la 50 bucăţi 98,00 lei 

De la 51 – la 100 bucăţi  96,00 lei  

Peste 100 bucăţi 94,00 lei 

 

Pahare miri (mireasă-mire) / Pahare naşi (naşă-naş) / Pahare eveniment 39221123-5 

De la 20 – la 50 bucăţi 74,00 lei 

De la 51 – la 100 bucăţi  72,00 lei 

Peste 100 bucăţi 70,00 lei 
 

Set format din plachetă din pluş “Tinerii  Căsătoriţi” / “Nunta de 

Argint” / “Nunta de Aur”, tip M, cu diplomă gravată pe placă de 

metalex, 170/130 mm şi două pahare miri sau naşi. 

39298700-4 

De la 20 – la 50 bucăţi 166,00 lei 

De la 51 – la 100 bucăţi  160,00 lei  

Peste 100 bucăţi 154,00 lei 
 

Set format din plachetă din pluş “Zilele  Comunei, Oraşului, 

Municipiului, CJ” / “Zilele: Pensionarului / Sănătăţii / Educaţiei / 

Poliţiei / Pompierului şi altele similare”, tip M, cu diplomă gravată pe 

placă de metalex, 170/130 mm şi două pahare eveniment. 

39298700-4 

De la 20 – la 50 bucăţi 166,00 lei 

De la 51 – la 100 bucăţi  160,00 lei  

Peste 100 bucăţi 154,00 lei 

PRECIZĂRI: 

Furnizorul SC Partener APL Management SRL Bucureşti nu este plătitor de TVA. 

Preţurile includ costurile de livrare şi transport către beneficiar. 

Furnizorul va face livrarea prin poştă sau curierat, în maximum 30 de zile de la transmiterea de ctre beneficiar a comenzii ferme şi 

a datelor necesare executării lucrării. 

Beneficiarul va face plata în maxim 5 zile de la primirea produselor. 
 

 


