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Vizat,  
Birta Antal 

         director general 
 

Necesități minim obligatorii 
privind achiziţia publică  

echipamente și accesorii de birou. 

I. INTRODUCERE 

Necesități minim obligatorii face 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. 
II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziționarea unor articole de birou care sunt 

necesare desfășurării în bune condiții a activităților Consiliului Județean Harghita.  

III. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

Cod CPV -30190000-7  Diverse mașini, echipamente și accesorii de birou. 

Nr. Produs U.M Cant. P.U. Valoare 

1.  Carton A4 Color Copy mată 250 gr/mp- top 250 top 6   

2.  Carton A4 Color Copy mată 120 gr/mp- top 500 top 6   

3.  Carton A4 Color Copy mată 160 gr/mp- top 250 top 6   

4.  Carton (Hârtie pentru imprimantă) A3, mată, 200  top 4   

5.  Index din plastic cu 8 culori, dimensiune 12x45 mm buc 50   

6.  Pix Pilot GREEN-TECPOINT Begreen confectionat 89,2% 
din lastic lastic  

buc 100   

7.  Pix metalic negru, cu mecanism buc 50   

8.  Pix cu gel albastru cu mecanism, fără capac buc 300   

9.  Pix cu mecanism cu varf metalic de 0,5 mm  buc 300   

10.  Scotch lat transparent 48x66 buc 40   

IV. VALOAREA ESTIMATĂ 
Valoarea estimată a achiziției este de 5.492,00 lei fără TVA.  
Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor. 
V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANŢIE 

 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, de orice plângere 
sau reclamaţie ce apare în conformitate cu calitatea produsului; 
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 La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea 
sau 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 remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a echipamentelor 
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 7 zile lucrătoare de la data primirii comenzii/semnării 
contractului. 
Locația de livrare: sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 
5, județul Harghita. 
 
VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta mostre din produsele sus menționate pentru o mai bună 
evaluare, în colet la sediul Consiliului Județean Harghita, pe propria cheltuială. 

 Fiecare ofertant se va transmite o singură ofertă de preț, semnat cu semnătură 
digitală la adresa de e-mail: petreseva@hargitamegye.ro. 

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

 Oferta tehnică privind prevederile din Necesități minim obligatorii și Declarația 
privind conflictul de interese se va transmite la adresa de e-mail: 
petreseva@hargitamegye.ro. 

 
VIII. Criterii de adjudecare: 
Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are 
costul total cel mai scăzut în lei fără TVA. 
 
 
 
Miercurea-Ciuc, 16.05.2022 
 
 
 
 Întocmit 
Ambrus Imre  Petres Éva 
şef serviciu  consilier 
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