
ROMANIA NECLASITICAT
MINISTERUL APARARH NATIONALE Exemplar nr._

CENTRULMlu'l' R JUDETEAN HARGHITA
NrA—H a… “7 un lim

…“…“ “““ consum-_ JUD. HARGNI7

… ”2% A ROBAT

maglideLanuIM
N…aimi minim ubligplnrii

privim achiziţia cu mobilier (masă drepurnaliiularuşi mese tip ai…)
1. INTRODUCERE

\

Nr.-cesilăţilc minim rrlaligarorii fac pane Intcgmmâ din documenuqla de atribuire şi
maariluie ansamblul rrrinrelnr rninirnr si nblignmr'ii pe hm earara se elaborează de care Racer:
armani propunerea iennica şi financiară.

II. OBIECTULACHIZITIE! PUBLICE

Esle fumimrea cu muhilier (masă dreptunghiulară şi mese lip bimu). peairu a asigm
condiţii d: arunca ergonomica personalului care desfăşoară aclivimu in Cenirul Milirar Judeţean
Harglura

III. CARACTERISTICILEOBIECTUL…ACHIZITIE!

cod CPV 3911…00 — 6 — birouri şi ma:
Nr. OBSERVATEI (mmm
cn.

PRODUŞE UIM CANTITATEA FIRMA PRODUCATOARE
Mnsă Culoare .

l dreptunghiulară Buc l Dimesiuni (Îx Lx li cm ' “°…
' . 30 x 250 x lsoconf. anexa l

, Misc Lip bimu M 7
Culoare . - siejar' cour. anexa 1

* Dimesiuni (IX Lx l) cm . 30 x 150 x 70

3 Mese up birou Buc 7 Culorile » alejar
conf anexa 3 ' nirnrsiuni dx l.x ]) cm . so x ao x 50

Pmdusele trebuie să fie noi si neutilizmz.

IV. VALOAREA ESTIMAT
valuarea eslimală & ach ei cmc de 7605.04 Iei firi TVA.
Costurile de livram vor E suportul: de că!!! mrniwre

v. CONDITII…ALEm: GARANTII:

, Perioada du garanţie a praduaelar va o de minim l2 luni, începând cu dala recepriei cfecluale
după livrarea acestora la sediul nchizimmlui:

- Achlziloml are an.-ami de a manca imedinl fumizonlluir in scris. de orice plângere sau
reclamaţie ce apare în confonnimc cu masa! garanţie;

— La primirea unei astfel de notificări fumîmml are obligaţi: de a inlucui produsul in perioada
convenîm, na.—a cosruri suplimenure peairu achilitor. Fmdusul care in iimpul pencailei de
garanţie înlocuieşru pe cel dr.—fear beneficiază dl: o naiulWanda de garanţie cum curge de la
dava înlocuirii produsului, Perioadad: înlocuire a echipamenlclor este de 48 am.



NECLASIFICAT
* Duca fumiwrul după ce a fosr înştiinţat nu reuşeşte să remediaza defecţiuneaIn imi-iun de

20 zile calcudari achiziluml ar: dreplul de & prciinde ca despăgubire contravaloarea
produsului defter.

VI. CONDITII DE LIVRARE

Termen de lim… maxim ls zile calendarisrloe de la dala primirii comenzii.
Loma. de mare: sediul Centrului Miliiar Judeţean Harghîla.Mimi… Ciuc. Piaţa Cernii ml
1. judeţul Harghiu.

vu. “mc-mmm OFERTE!
» Fiecare ofmanl va premii: o singură arenă:
* Ofena va cuprinde pmpunma tehnică şi pmpuncrca muncim-ă;
— Propunerea financiară se va fix:: am pentru o uniune. câ! şi pei-nm Valcan-a rm exprimam

in lei ura TVA.
- Oferta se va redacta în limba română;
* Valabilitatea arcuri trebuit să fie de minim ll) zile de la tcnncnul limită de depunere,
VIII. Criltril de adjudeure:

Va fi selectam ofena can: îndeplinme mai: cerinţele solicilale prin prezenla şi care are
costul loial cel mai scăzut în lei BdTVA,

lN'l'DCMl'l'
vi…-i

Mareş



iwava:

,……

&„nâuo—uiaăéî



Anei}: 2
Dimesiuni (Îx Lx [) cm : 30 x 150 x 70
(“ml A
3 (Imi) rafturi şi o „şa
Cnmul a
| Sertar, : mfmri şi o uşă
Comul c
Supun taslamră culisam pe ghidaje metalice
Matcnal- pax melamina
Grosime material . 2 cm



Ama: 3 ,Dimusiuni… Lx 1) cm = 30 x 30 \ 60
Supun !as'atum culisanl p= ghidaj: mem!
Materialv pa! melammal
Grosime materiali . 2 cm


