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Necesități minime obligatorii 
privind achiziţionarea unor accesorii pentru echipament audio și video  

 
 

I. INTRODUCERE 
Necesitățile 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 și financiară. 

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziționarea de accesorii pentru echipamentele 

audio și video din dotare, necesare pentru realizare unor materiale video pentru 

informarea populației județului Harghita pe timpul epidemiei COVID-19. 

III. SPECIFICAȚII TEHNICE 

Microfon wireless compact 

Componența Kit 

Număr transmițătoare 2 

Microfon incorporat Da 

Tip microfon Lavaliera omni 

Conector transmițător TRS 

Conector căști Nu 

Tip receptor Portabil 

Patină dedicată Nu 

Bandă comunicare 2,4 Ghz 

Alimentare Acumulator dedicat 

Tip transmițător Body pack 

Cantitate 1 bucată 

 

Microfon wireless 

Componență Kit 

Număr transmițătoare 1 

Microfon incorporat Da 

agyongy
Typewritten Text
9049

agyongy
Typewritten Text
27.04
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Tip microfon Lavaliera omni 

Conector transmițător TRS 

Conector căști Nu 

Tip receptor Portabil 

Patină dedicată Nu 

Bandă comunicare 2,4 Ghz 

Alimentare Acumulator dedicat 

Tip transmițător Body pack 

Cantitate 1 bucată 

 

Holder telefon pentru trepied 

Tip produs Suport trepied 

Brand compatibil Universal 

Model compatibil Universal 

Culoare Negru 

Cantitate 5 bucăți 

 

Suport stabilizator video pentru trepiede 

Tip produs Docking stand 

Brand compatibil Samsung  
Universal  
Huawei  
Allview  
Apple 

Model compatibil Univeral 

Funcții Ajustabil  
Multifuncțional  
Suport telefon 

Material ABS 

Culoare Negru / Roșu 

Lungime 25 cm 

Lățime 43 mm 

Înălțime 13 cm 

Greutate 183 g 

Tip montare Freestanding 

Cantitate 1 bucată 

 

Suport stabilizator telefon pentru filmari interview 

Tip produs Trepied 

Brand compatibil Universal 
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Model compatibil Universal 

Culoare Negru 

Tip montare Freestanding 

Brand compatibil Orice tip de iphone  
Samsung Galaxy  
Huawei  
Xiaomi  
HTC  
LG  
Google, etc. 

Echipamentul cuprinde Instalația pentru filmare 
Lumini studio LED  
Microfon tip shotgun  
Trepied 

Instalația pentru filmare 2 mânere de prindere 
2 slot-uri standard shoe mount pentru atașarea led-ului și a 
microfonului 
Se poate monta pe orice trepied, slider sau dolly 
Mărime: 25x13x4cm  
Greutate: 164g 

Luminile studio LED 
Construit din 96 margele LED 
Mărime mini 
Pot fi folosite cu telefonul sau camera DSLR mirorless 

Microfonul tip shotgun 

Sistem MS stereo 
Răspuns de frecvență: 30-15000hz  
Sensitivity: -40db+/-2db (0db = 1v/pa at 1khz) 
Impedanță: 200 ohm thd 

Cantitate 1 bucată 

 

Suport birou cu braț pentru tablete/smartphone 

Structură Braț compus din 2 elemente 

Lungime totală 61 cm 

Material PVC+Aluminiu+ABS+PMMA 

Rotație 360 de grade 

Altele Tampoane anti-alunecare la suprafețele de contact 

Cantitate 1 bucată 

 

Lampă video cu LED rezistentă la apă 

Tip produs Accesoriu 

Tip accesoriu Lampa foto 

Utilizat pentru Aparate foto D-SLR 
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Functii: Rezistent la apa Rezistenta la zgarieturi 

Material ABS 

Continut pachet 1 x Curea 1 x Cablu Micro USB 1 x Cub LED 1 x 
Adaptor fixare 

Culoare Negru 

Lungime 38 mm 

Latime 38 mm 

Inaltime 36 mm 

Greutate 60 g 

Cantitate 1 bucată 

 

IV. VALOAREA ESTIMATĂ 
Valoarea estimată a achiziției este de 3.544,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 
673,36 lei, valoarea totală a achiziției fiind 4.217,36 lei cu TVA. 
Prețul v-a conține livrarea la sediul achizitorului. 
 
V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANȚIE 

 Perioada de garanţie a produselor va fi de minim 12 luni, începând cu data recepţiei 
efectuate după livrarea acestora la sediul achizitorului; 

 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, de orice plângere 
sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie; 

 La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea 
sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru 
achizitor. Produsul care în timpul perioadei de garanţie înlocuiește pe cel defect 
beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii 
produsului. Perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a echipamentelor 
este de 72 ore. 

 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în 
termen de 20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despăgubire 
contravaloarea produsului defect. 

 

VI. CONDIŢII DE LIVRARE 
Termen de livrare: maxim 2 zile de la semnarea comenzii. 
Locația de livrare: sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății  
nr. 5, județul Harghita. 
 

VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 

 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 

 Oferta se va redacta în limba română; 

 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 
depunere. 
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VIII. CRITERII DE ADJUDECARE: 
Va fi selectată oferta care cuprinde toate pozițiile din tabel, îndeplinește toate cerințele 
solicitate prin prezenta și care are costul total cel mai scăzut în lei fără TVA. 
 
 

Întocmit 
Ambrus Imre  Ambrus Gyöngy – Imola 
şef serviciu  consilier 

 

 

 

Miercurea-Ciuc, 24.04.2020 
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