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Vizat,  
                                                                                                                                  Birta Antal 

         director general 
 

Necesități minim obligatorii 
privind achiziţia publică hârtie pentru fotocopiere 

 
 

I. INTRODUCERE 

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. 
II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziționarea de hârtie pentru fotocopiere, care sunt 

necesare desfășurării în bune condiții a activităților Consiliului Județean Harghita. 

III. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

 

Nr. Produs U/M Cant P/U LEI 
fără TVA 

VAL. LEI 
FĂRĂ TVA 

1 

 

Hârtie pentru fotocopiere reciclată  

A4, 500coli/top, 80g/mp, compatibilă cu 
imprimante laser monocrom si color, cu jet de 
cerneală, precum si copiatoare,dim: 210 x 297 
mm; culoare: nuanțe de gri specifice hârtiei 
reciclate, realizată 100% din hârtie reciclată 

top 1000   

2 Hartie A3, Alba, 80gr, 500 coli/top 
Destinat pentru imprimanta laser , inkjet 

Dimensiuni hârtie:420x297  

Gramaj 80g/  m² 

top 10   

Total  21.750,00 

 

Cod CPV -30197643-5- hârtie pentru fotocopiere 
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IV. VALOAREA ESTIMATĂ 

Valoarea estimată a achiziției este de 21.750,00 lei fără TVA. Costurile de livrare vor fi 
suportate de către furnizor. 

V. CONDIŢII DE LIVRARE 

Termen de livrare: maxim 10 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnării 
comenzii. 
Locația de livrare: sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, 
județul Harghita. 
Conditii de plata: Plata cu ordin de plată în termen de max. 30 zile, după recepția 
produselor. 
 
VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 

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

 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 

 Oferta se va redacta în limba română; 

 Toate documentele transmise vor fi  semnate cu semnătură electronică; 

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

 

VIII. Criterii de adjudecare: 

Va fi selectată oferta care cuprinde toate produsele solicitate, îndeplinește toate cerințele 

solicitate prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei fără TVA. 

 

 

                    Întocmit 

Ambrus Imre  Petres Éva 
şef serviciu consilier 
 
 
 
 
Miercurea-Ciuc,  19.05.2022 
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