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CENTRUL MILITAR JUDETEAN HARGHITA
Nr. 4%” din 11. GET ZUZI

Miemurna Ciuc

Nrf/uref» măi/„jalon 332.03“;
ninga g

\

Naum“ nlnlm anunturi!
yrivînd „unui. . 2 (deun dulnpuri (am) mein-lic:

|. INTRODUCERE

Nzccsillţiln minim obligatorii fac pane inlegnnu din dncumcmiţi- de atribuia şi
mainii: munblul urmelorminime şi nbligjion'l' pe bun cum se clubului a: cum nu…
ufemm „…… il.-mau şi (muncind.

u. OBIECTUL ACHIZITIE! PUBLICE

Eslc Tllnlinru : 2 (două) dulapuri (mae) … ce, palm. pumn In lîgunnu :
dmumeaclnr întocmite de pomului uniuţii din Ccnlnll Millur Judeţean Hll'ghiln.

Ill. CARACTERISTICILE OBIECTUL… ACHIZITEEI

md CPV„12le — 4 — dul-puri

Nr. DBSERVATII omu…
….

PRODUSE um CANTITATEA ”…A acum“…“
» cillum — gri.
- Di…iulll (Îx Lx !) mm

' Dulapuri (Esets) am 2 .000 …… x 900 mm x 400mm.
metalice ' » Esa meulic fam-iu: din uhll cu o gmsîmc

de minim » 0,5 mm,
» I Wliw ma!-bile ve anului-ie.

lv. VALOAREAESTIMATA:
Valoarea minim a achizi lei este deW Id arlTVA
Gusturile de lim vor fi supunal: 4: cum fumizm'.

v. CONDITII MlNIMAu: nr. GARANTIE

» peri…de…;: : pmdusdof“ n a: minim |z luni. începând nu am mumiei el…:
dupa ii…mm: la sediul lcllîziunul

» Achiziml .… dnp'ul d: . mmm imdill nimimmlui. în scris. a: orice plhgne …
mhmuiz ce .… inmufurmîm:cumem-£ gmmic;

» La primim unei astfel de noul-uri nimimml are oblig)“: dl: . înlocui produsul in perie—m
conveni“. lul—a costuri snvlimznlme pentru achîzlmr. Pmdusul … în timpul pei-imn a:
…: înlocuim: pe cel defect hmmm de o »…puiu-a a=wii: am unge de |.
am inlocuirii produs—nui Mod: de hilocuirelechipmmmkx… de au one,

„…



NECLASIFICAÎ
* Duel minimul, dupa ce : fast înştiinyan nu nuşcşlc sx remedia: defeqiunu în imn a:

10 zile climă-rima; nchizimru! am dmuul de a pmi'ndc ai dcspigubin …mai…
produuluî defect '

VI, CONDITII DE LIVRARE

Temln de lIvnre: mlxim !! llle ululdll'isliccde In am primirii cum:
[Auth d! llvnre: sediul Centrului Militar lumen! Hmim, Mincu!“ culc. Film Ediţii nr.
1. judeţul Harghita.

vu. REDACTAREAuman::
* Fiecm oferi.… „pmu 0 Singur! armă;
, of:… vu cuprind: pmmmcla tehnici şi…”muncind;
, Pmpunzru muncim :: va face nu pentru n unim. am si pe… vaio-nea wm. exprima}

în lei Ilrl TVA.
— Ofer“ se vaMm. în limbu'mmdnls;
* VallbiIihlc—l ofmci trebuie si 5: de minim 30 zile de la urma…! Iimîu .» amin….
vm. Crlnriid: ldjudwln:

v. n „… ofcm… lndqvlinest:am: cerinţele solicit-:= vriu „…i. şi … „:
costul mul cel mai sclzul în lei nu TVA.
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