
ROMÂNIA NECLASIFICAT
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Exemplar nr._

CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN HARGHITA

22 . IUN. 2017
Nr.

Miercurea Ciuc

CONSILIUL HAKvjf'ii iA

Necesităţi minim obligatorii
privind achiziţia de aranjamente florale (5 (cinci) coroane din flori naturale din 22 fire)

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. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este furnizarea de aranjamente florale
(5 (cinci) coroane din flori naturale din 22 fire) necesare Centrul Militar Judeţean Harghita pentru 
diferite activităţi organizate pentru cinstirea eroilor neamului sau alte activităţi comemorative.

III. CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZIŢIEI

Nr.
crt. PRODUSE U/M CANTITATEA OBSERVAŢII

1
aranjamente florale 

Coroane din flori naturale din 22 
fire.

buc. 5

IV. VALOAREA ESTIMATĂ

Valoarea estimată a achiziţiei este de 500,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în 
valoare de 95,00 valoarea totală a achiziţiei fiind 595,00 lei cu TVA.
Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor.

Se va încheia un contract pentru anul 2017.Contractul se va încheia pînă la sfârşitul anului 
bugetar în funcţie de necesităţile obiective a autorităţii contractante, corelat cu fondurile bugetare 
alocate ,care pot fi disponibilizate cu această destinaţie.

V. SPECIFICAŢII TEHNICE

Coroanele de flori să fie confecţionate din crengi verzii de brad cu flori naturale, proaspete, cu 
ave^ panglică ( albă,tricoloră) cu înscrisuri conform cererii clientului funcţie de eveniment.
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VI. CONDIŢII DE LIVRARE
NECLASIFICAT

Termen de livrare: maxim 4 ore de la lansarea comenzii comenzii.
Locaţia de livrare: sediul Centrului Militar Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 
1, judeţul Harghita.

VII. REDACTAREA OFERTEI

-  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.

GRIGORE

CENTRULUI MILITAR JUDEŢEAN HARGHITA

ÎNTOCMIT
Administrator 
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