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MINISTERUL APARARII NATIONALE Exemplar nr._
CENTRUL MILIT R JUDETEAN HARGHITA
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Necula}!mini. nbliplorll
privind achiziţia de videopmieclur

I. INTRODUCERE

Nmimiie minim obligamrii fu: pane inu… din dncummuţiu de uimire şi
ommiluie ansamblul cerinţelnf minime şi obligamrii pe bun am“ ;: eliberezi de cine nm.:
oferimmurim tehnic! şi "numim

IL OBIECI'UL ACHIZITIE! PUBLICE

Esi: numi/ama :hiziţiei de vidmpmicclm. pentru dom &llilnr de sminlimc şi
„… condiţiilor de munci ergonomie: personnlului …mama mimi-… n. (:=..qu

Mill!!! Judeţun Hifghim

…. CARACTERISTICILE OBIECTUL… ACHIZITIE]

md CPV 3545521211 — 7 — vidmpmiedn-n

er OBSERVATII OVrruNI
cn.

PRODUSE WM “ ATE“ FIRMA PRODUCATOARE
Cwmori— H'DML usa. şi usa—c. iezi-inşi:

] Videnproimor Buc. l minim 1230 x 720„ lampă iip Led. compun'hil
3D. m..; unanim. wm cornu-astminimm::

Iv. VALOAREAEs'mVIA'rA:
Valoarea cstimllă : achiziţiei cm de 2100.001ei ar: TVA.
Cosm-ile d: !ivnn vor fi… a: au: fumimr.

v.coan'l11 MINIMALEm: GARANTII:

* Perie-dn de gut-mie : preduselov“ a a: minim 12 luni. incepind cuau ucenici efccmlle
dupl livram antim II ”din! achizilorului:

* Achizîmnil au: dreptul de . notifica imediat mmimmiui. în scris. de orioe plangem sau
minuni: a: .,… (n omfunnîme cu…e grai-ţie;

» Lu primirea unei miel de mumii fumizoml are obligau: de : înlocui pmdusul în paie…
mmm-ira M wsmri supiimenm penh'u mhizilor. mai—sui … în timpul perioadei de
gmmţk Inlocuieşle pe cel agrea hmmm de o nouă puiu… de gnnnţie… curge de In

dan iubeuirii produsului. Perioada a= înmcuir: ; echipamentului!este a: 72 ore.

| din:



NECLASIFICAI
_ Dani fumimrui. după ee : fost inşu'irm nu reuşeşre s: mmedicm defecţiune: iu ien-seu de

zu zi|e calendaristice. uchililnrul are timpul! de e pmirrde cu despagubire mumu/alma
pmdusului dem

, Pmdusele sa fie noi

vl. CONDITII DE LIVRARE

Termen de livrare: maxim 15 mile calendaristice de la deu primirii comenzii.
lae-ţi. de ii…-re: sediul emirului Milim Judeţean Harghita Miercurea Ciuc, Pim Cemii ur.
|. judeţul nervii“.
VlLumanaomu-ru
* Fiecm crem…„ premi. o singur: omu;
* Ofcna va cuprinde propunerea ldlnîcl şi pmplmerca financiară;

cum se va…… in limbamiini:
Valuhîlivaxm nknci trebui: să fie d: minim 30 zi!: de la lmntnul limită de depunere.

vm. Criterii de .djndmre:
Vu fl seic—tină oferta are îndeplinnşlc mute cerinţele solicim: prin plaza": şi ar! are

premi mul cel mai snm“ în lei firi TVA.
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