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Necesititi minime obligatorii pentru
Vehicule de juclrie Cod CPV 37527200-0

A. GENERALITATI:
Necesitdlile minime obligatorii fac parte integrantd din documentalia pentru elaborarea qi prezentarea
oferte qi constituie ansamblul cerinlelor pe baza cdrora se elaboreazdde cdtre fiecare ofertant
(prestator) propunerea financiard (oferta de pret).
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B. DATE DE IDENTIFICARE A PRODUSELOR: Vehicule de
37527200-0

jucirie Cod CPV

BIBILIOTECA JUDETEANA "KAJONI JANOS" av6nd CllI:8162237, cu sediul in MiercureaCiuc, Jud. Harghita, Str. Stadion nr. ibis te1.0266-371988.
in cadrul BIBILIOTECA JUDETEANA "KAJONI JANOS" organizdm programe culturale. Pentru
derularea programelor avem nevoie de un pachet de Vehicule de jucdrie Cod CPV 37527200-0
Descriere:
Achizilionarea unor instrumente promofionale,2 maqinule cu telecomandd (purtdtoare de pliante,
materiale promolionale in interiorul bibliotecii) pentru programele des{bqurate in cadrul programului
$coala Altfel aprobat de cdtre Consiliul Judelean Harghita pentru anul 2018.

C. CARACTERISTICILE PRODUSELOR NECESARE
Obiectul achiziliei il reprezint'd achizigronarea produselor din tabelul de mai jos:

Nr.
crt.

I

Denumire produs

UM Cantitate

i

Pre! unitar
fdrd TVA

TVA

i

01.

i MaEind cu telecomandd

Valoare
totald,ffud,

Buc.

2

210.08

420.16

D. OBLIGATIILE$I RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI :
1. Avdnd in vedere specificul evenimentelor pentru care se doreqte achizilionarea acestor materiale,
solioitdm produse de calitate superioarS.
2. Prestatorul va livra produsele comandate la sediul achizitorului in condi{ii de valabilitate Si
calitate"
3. Prestatorul va livra produsele in termen de 2 (doud) zile de la lansarea comenzilor achizitorului.
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4. Prestatorul este obligat sd conlucreze IIBIBILIOTECA JUDETEANA "KAJONI JANOS"
in cazul in care prestarea serviciilor nu pot fr realizate din motive obiective, Furnizorul este obligat sd
anunfe beneficiarul in timp util dar nu mai pulin de o sdptdm6nd inainte de desfrqurarea acestuia,
urm6nd ca Furnizorul sd propund alte variante similare pentru lucrarea respectiv5, acceptate de
beneficiar.
E. OBLIGATIITE BENEFICIARULUI:
Beneficiarul
1.
va furniza Prestatorlui toate datele si caracteristicile necesare deruldrii acestui
program.
2. Beneficiarul i;i rezervd dreptul de a verifica calitatea materialelor achizilionate.
F. MODALITATI DE PLATA:
Plata serviciului se va face la contul de Trezorerie al furnizorului, cu ordin de platd, in termen de
maxim 30 de zile de la receplia calitativd a serviciului.

,

Ofertantul va elabora propunerea financiard qi tehnicd astfel incdt acestea sd furnizeze toate toate
informaliile solicitatp cu privire la caracteristicile obiectului.
Penalizdrile pentru intArzierile de livrare sau platd sunt de 0,loh pe zi din valoarea produselor
nelivrate sau din suma de platd rdmasd neachitatd qi rdmAn valabile pAnd la indeplinirea obligaliilor
Depunerea
acceptar ea condiliilor menlionate in prezentul document.
Gvulai
Manager
Miercurea-Ciuc,'
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