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                             ROMÂNIA                                    NECLASIFICAT 

    MINISTERUL APĂRĂRII  NAŢIONALE     Exemplar nr._ 

CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN HARGHITA       

           Nr._______din  ____________ 

                        Miercurea Ciuc 

           

 

 

 

  APROBAT 

  Birta Antal 

 Director general 

 

 

 

 

Necesități minim obligatorii 

privind achiziţia publică a unor servicii de televizune prin cablu 

I. Generalităţi: 

 Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 

ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea tehnică și financiară. 

Ofertele cu caracteristici tehnice inferioare sau care nu satisfac în totalitate cerinţele tehnice 

prevăzute în Necesităţile minime obligatorii vor fi respinse.  

Pentru falicitarea elaborării şi prezentării uniforme a ofertelor, precum şi în vederea evaluării 

acestora propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât informaţiile din aceasta să permită 

identificarea facilă a corespodenţei cu specificaţiile din necesităţile minime obligatorii. 

II. Tip contract: servicii: 

III. Durata contractului: este de 12 luni, de la 1 mai 2022 până la 31.12.2022, cu posibilitate de 

prelungire prin Act adiţional cu 4 luni, până la 30 aprilie 2023. 

 

IV. Obiectul achiziţiei: este achiziţionarea unor servicii de televizune prin cablu pentru asigurarea 

informării oportune privind evenimentele interne şi externe, a personalului din Centrul Militar 

Judeţean Harghita în vederea  executării sarcinilor şi  misiunilor specifice. 

 

Cod C.P.V. 9223200-6, servicii de televizune prin cablu 

 

Nr. 

crt. 
SERVICII  U/M Cantitatea Obs. 

1 

SERVICII DE 

TELEVIZIUNE PRIN 

CABLU  

abonament 
1 an 

(12 luni) 

Pachetul va cuprinde: 

- programe analogice şi digitale cu 

următorul format: 

- canale de ştiri interne şi internaţionale; 

- canale economice 

- canale sportive; 

- 3 (trei) RECIVERE pentru 3 (trei) 

televizoare. 

 

V. Valoarea estimată totală a achiziţiei:  840,34 lei, fără TVA.  
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VI. Oferta financiară: reprezintă valoarea abonamentului lunar, exprimată în lei fără TVA, parte 

integrată prezentei şi se va depune conform indicaţiilor din solicitarea de ofertă. Oferta financiară va 

fi valabilă minim 45 de zile de la data limită de depunere a acesteia. 

 

VII. Criteriu de atribuire: oferta conformă cu preţul total al abonamentului lunar cel mai mic. 

Cerinţele prevăzute în continuare sunt cerinţe minime obigatorii, ofertele care nu îndeplinesc 

aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme. 

 

VIII. Cerinţe tehnice obligatorii: 

− Serviciile de televiziune prin cablu să  fie funcţional 24/24, 7 zile pe săptămână; 

− Achizitorul are dreptul de a notifica imediat operatorul, în scris, de orice plângere sau reclamaţie 

ce apare în conformitate cu această garanţie; 

− La primirea unei astfel de notificări operatorul are obligaţia de a întreţine echipamentele, fără 

costuri suplimentare pentru achizitor;  

− Perioada de repunere în funcţiune a echipamentelor este ≤ 6 ore;  

− Se asigură flexibilitate în conectarea diferitelor tipuri de echipamente, terminale multifuncţionale 

(analogice şi digitale) 

− Preţul abonamentului lunar exprimat în lei fără TVA, este ferm pe toată perioada de derulare a 

contractului şi nu se acceptă nici un fel de taxe/tarife/costuri suplimentare;  

− Pentru perioada în care se execută serviciile de televizune prin cablu operatorul economic v-a 

asigura echipamente funcţionale la sediul Centrului Militar Județean Harghita fără costuri 

suplimentare . 

− Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă şi va cuprinde propunerea tehnică și propunerea 

financiară; 

− Termenul de plată a facturilor emise va fi minim 30 de zile de la înregistrarea acestora la sediul 

Achizitorului; 

− Facturile se vor emite pe locaţia Miercurea Ciuc, P-ţa Cetăţii, nr. 1 în primele 6 zile ale lunii 

pentru serviciile din luna anterioară şi va fi gratuită;  

− Oferta se va redacta în limba română; 

 

 

 

Cu deosebit respect, 

COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR JUDEŢEAN HARGHITA 
 

 

Colonel 

              TIBERIU-BOGDAN GRIGORE 
                       

                                                                                                             ÎNTOCMIT 

 

                                                                                               Plt.maj. 

                      Mareş Marius Aurelian 
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