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DE ACORD 

                  DIRECTOR GENERAL  

                     

                BIRTA ANTAL   
 

 

NECESITĂŢI MINIM OBLIGATORII 
privind estimarea valorii pentru achiziţionarea de cupe și medalii  

 

I. INTRODUCERE 

 Necesităţile 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 şi financiară. 

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziţionarea de cupe și medalii, 

pentru buna desfăşurare a activităţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” 

al Judeţului Harghita, pentru concursurile de profil organizate la nivelul judeţului 

Harghita în anul 2022. 

 

III. CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZIŢIEI 

1. Cupe inscripționate – 7 seturi(locul I,II,III) 

- confecţionate din material plastic, poziţionate pe suport din marmură; 

- inscripţionate date despre concursuri; 

- aplicat însemnul pompierilor militari. 

2. Medalii inscripționate locul (I, II, III) – 90 seturi 

- metalice de culoare aurie pentru locurile I, argintie pentru locul II, bronz 

pentru locul III 

- bănuţ aplicat cu însemnul protecţiei civile şi a pompierilor militari; 

- panglică tricoloră. 

  

      

IV. VALOAREA ESTIMATĂ 

 

 Valoarea estimată a achiziţiei este de 1838.66 lei fără TVA, la care se adaugă 

TVA în valoare de 349.35 valoarea totală a achiziţiei fiind 2188.01 lei cu TVA.  

 

V. CONDIŢII MINIMALE DE GARANŢIE 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

”OLTUL” AL JUDEŢULUI HARGHITA 
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 Perioada de garanţie a produselor va fi de minim 12 luni, începând cu data recepţiei 

efectuate după livrarea acestora la sediul achizitorului; 

 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, de orice plângere 

sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie; 

 La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în 

perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care în 

timpul perioadei de garanţie înlocuiește pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă 

de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului. Perioada de înlocuire a 

produselor este de 48 ore. 

 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în 

termen de 20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despăgubire 

contravaloarea produsului defect. 

 

VI. CONDIŢII DE LIVRARE 

 

Termen de livrare: maxim 15 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnării 

contractului. 

Locaţia de livrare: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului 

Harghita. 

VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 

 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 

 Propunerea financiară se va face atât pentru o unitate, cât și pentru valoarea totală, 

exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA;  

 Oferta se va redacta în limba română; 

 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 

depunere. 

VIII. Criterii de adjudecare: 

 Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi 

care are costul total cel mai scăzut în lei fără TVA. 

 
 

INSPECTOR ŞEF 

                                      Colonel 

CIMPOEŞU Stelian 
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AVIZAT 

 ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF 

Colonel 

Bărcăceanu  Marian Ioan  

VERIFICAT 

ŞEF SERVICIUL LOGISTIC 

 Lt.col. 

Pavăl Elena - Alina  

 

ÎNTOCMIT 

SUBOFIȚER ADMINISTRATIV 

PRINCIPAL 

Sg.maj. 

Rițiu Claudiu Iulian 
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