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Aprobat 
Birta Antal 

director general 
Necesități minim obligatorii 

 privind achiziția de servicii de expertiză tehnică în construcții 

 

Cod C.P.V. 71319000-7 Servicii de expertiză 

Serviciul se achiziționează prin:cumpărare directă 

I.INTRODUCERE 

Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul 

cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică 

și financiară. 

II.OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE, este achiziționarea de expertiză tehnică in construcții pentru 

compartimentarea biroului de relații internaționale aflat la etajul I, biroul 135/A in Palatul administrativ al 

Consiliului Județean Harghita, P-ța Libertății nr. 5 

Expertiza tehnică se va efectua în conformitate cu Legea 10/1995 cu modificările ulterioare privind 

calitatea în construcții, a standardelor și normativelor în vigoare. 

Expertiza tehnică se va executa de un expert tehnic atestat de către MLPAT. 

Mențiune:Clădirea are structură statică alcătuită din cadre de beton format din stâlp și grinzi de beton. 

III.CARACTERISTICI 

Nr.crt Denumire serviciu UM Cantitate Observații 

1 Serviciu de expertiză 

tehnică în construcții 

    buc          1  

 

IV. VALOAREA ESTIMATĂ 

Valoarea estimată a achiziției este de 3500,00 lei fără T.V.A. la care se adaugă T.V.A. de 665 lei rezultând 

valoare totală a achiziției de 4165,00 lei cu T.V.A. 

V. CONDIȚII MINIME DE GARANȚIE 

VI.CONDIȚII DE PRESTARE 

Termen de prestare maxim 15 zile calendaristice de la lansarea comenzii. 
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Locația de prestare:Sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr.5 

VII. REDACTAREA OFERTEI 

      -Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară 

      -Oferta se va redacta în limba română 

       -Oferta trebuie să fie valabilă minim 30 zile de la data depunerii 

VIII.CRITERIUL DE ADJUDECARE 

Câștigător va fi oferta care îndeplinește cerințele solicitate și are prețul cel mai scăzut în lei fără T.V.A 

 

Miercurea Ciuc, la 07 aprilie 2020 

                       Întocmit, 

Șef serviciu                                                                                                                              consilier 

Csato Csaba                                                                                                                          Petres Éva 
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