
ROMANIA NECLASIFICAT
MINISTERUL APARA… NATIONALE Exaupllrnrţ

CENTRUL MILITAR JUDETEAN HARGHITA

APROBA
Bi An

nm : g
\—

|

\

Lmonucsm

…“LMI

Nmsiuţile minim obligau-îi fu pun: busy-ună din mumu: a: mibuim şi
oousîimie anumblul cerinţelor m Ime şi oblipwrii pe »nu cum se clnbqud de sau: (îm

Minciuna Ciuc

434»? 65003 //1V/owa

„nua..-„……whnidşi Rnlnc n

Nea—lut!mun. ohlîplnrii
privind uhiziţil publid de mm: pentru ramin…

(huni: a: copia şi nini: guru)

ll. OBIECTUL ACHIZITIE! PUBLICE

au fumiuna de mai: pe… mmm… (mai: de copil! şi Muie gun-:|) pentru
…cum: lwrm'lormmm: |n am! Minimum…Huuhiu.

m. CARACTERISTICILE OBIECI'ULUI ACHIZITIE!

con CPVam… Inn— penm rm.—…
Nr. . Cum-is whnice .A:
….

PRODUSE UlM summa …”…
Hmic pcnnu fumam| . x , 16 cum Nr. Ina/IasminaM 500 nah/80 mg °“

…. 4 „„—.,… „…
2

Hlnîe pumn fmooopinm …, 6 IV. |. … de copi-| şl
A3 saa cau/so mg ' Mm:mm

3 HAnie imprinmvl A am… ex cutie : CERN-U

IV. VALOAREAESTIMATA

Valoare.citim-u | achiziţiei as:: dc 98.00 lei… TVA.

Cnslutilc de Iivme vor & supolulc de cum fumiwn

nam
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v. coan'ru MlNlMALE m: GARANTIE

* Paioadn a: gpnmie . produselor vu n a: minim IZ !uni. 'luceplnd nu am ucenici am…
dupa lîvmn… lu sediul „mlm-l .

* Achizilorul am dreptul de ; minc- imedill mmiwmlni. în suis, de orice pling-:!: un
reclumqi: o: apa! '… wulormiule numeu!!„mae;

* La primim unei astfel de nmilîari mmlwul ue obligqîn a: : indoeui pmdnsul în perimdn
……m am costuri suplimmure pentru „…er Prodlulll … în limpul perioadei de
unui: înloeuim: pe cel defter benel'lcim de e nou! putind! de muţi:… curge de le
am înlocuirii pmduwlui. Perie-dude înlncuire . echipmmlelorem a 48….

Vl. CONDITII DE LIVRARE

Tunnel de livrlrlr maxim 15 “le calmdldilice de In dau primitiî comenzii/milk“
……lului.

uau. ue lhrnre: Sediul Centrului Millm lum… Hmmm Miemurm Ciuc, Piaţa
camil |". |. Judeţul Harghita.

VIT. REDACI'AREA OFERTE!

- Fim crem… va…… 0 linguri omu:
— omu vu cuprinde pmpunzmullnid şi pmpuncmmunci-rh:
— mmm lin-minti se vu fue nu pentru ominte. ca: si „… “Joanamuli. unu'…“

în lzî lu TVA;
* Ofera se un redact- în limb-mallul:
* Valubiliulu oferiti trebuie si a: un minim 30 zile a; lua-menu] limiud: depunem.
vm.Crim-u de |d|-deun:

v. 5 „… ofem… îndnplim: mn: mingle mlîcime prin plama- şi … ue
|:me mul cel mui saltul în lei liri TVA.

mmm/lunui…
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