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Necesităţi minim obligatorii
privind achiziţia publică unei maşini de spălat

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. OBIECTULACHIZITIEI PUBLICE
Este furnizarea l(buc) maşini de spălat pentru a reducerea costurilor cu servicii de spălare

şi curăţare chimică (necesar spălării lenjeriei şi perdelelor) din Centrul militar judeţean Harghita.

III. CARACTERISTICILE OBIECTULUIACHIZITIEI

Maşină de spalat
Tip Frontală
Capacitate de spălare (kg) Z 8 kg
Funcţii/ Opţiuni Child Lock, Final întârziat, Calcare facilă, Start/pauză,
Viteza de centrifugare (rpm) 2 1200
Clasa eficienţă energetică Cel puţin A+++
Eficienţă la stoarcere B
Numar programe 2 15

Spalare rapidă, Ciclu suplimentar, Baby Care, Lenjerie de pat,
Program spălare Bunbac, Spalare zilnică, Înbrăcăminte de culoare închisă, Rufe

delicate, Clătire+stoarcere, Stoarcere, Sintetice, Lână.
Tehnologii şi sisteme Eco Bubble
Alimentare cu apă Rece
Consum de energie(kWh/an) N166W/h
Consum de apă (anual) 5 8100 L
Nivel de zgomot (spălare) … 62 dB
Nivel de zgomot (stoarcere) … 76 dB
Tip tambur Diamon Tambur Diamondd Drum
Motor Uni.
Dimensiuni (L x î x A) … 600x850x550 mm

Greutate netă/ brută Stabilitate propoţinală cu greutatea de rufe admise pentru a
asrgura strbilitate la programu de stoarcere.

Culoare Alb, Maro, Gri.
Funcţia de siguranţă„ Child

„ DaLock
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NECLASIFICAT
Rezistenţă De preferabil ceramică
TENSINE ALIMENTARE 220-250 V MONO FAYIC
Cantitate 1 bucată
IV. VALOAREA ESTIMATA:

Valoarea estimată a achiziţiei este de 1500,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în
valoare de 285,00 lei, valoarea totală a achiziţiei fiind de 1785,00 lei cu TVA.

Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor.
V. CONDITIIMINIMALEDE GARANTIE:
— 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 in perioada

convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care în timpul perioadei de
garanţie înlocuieşte pe cel defect beneficiază de O nouă perioadă de garanţie care curge de la
data înlocuirii produsului. Perioada de înlocuire a echipamentelor este de 48 ore.

VI. CONDITIIDE LIVRARE:
Termen de livrare: maxim 15 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnării

comenzii. „

Locaţia de livrare: sediul Centrului Militar Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piaţa
Cetăţii nr. 1, judeţulHarghita.
VII. REDACTAREAOFERTE:
— Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă;
— Oferta va cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară;
— Propunerea financiară se va face atât pentru o unitate, cât şi 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.

Cu deosebit respect,

ÎNTOCMIT
Pltmaj. _
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