Necesiteti minime obligatori
pentru
materiale promolionale

cod cpv 22462000-6 - cini termosensibile cu
mesaj gi imagine,
program Zilele Tinutului Secuiesc Deviz 7/2019
A.GENERRLrrA1r

:

Necesitdlile minime obligatorii fac parte integrantd din documentatia pentru
elaborarea gi prezentarea oferte gi constituie ansamblul cerinlelor pe baza
cdrora se elaboreazd de cdtre fiecare ofertant (prestator) propunerea financiard
(oferta de pre[).

DE IDENTIFICARE A PRODUSELOR: materiale promolionale
cod cpv 22462000-6 - cini termosensibile cu mesaj qi imagine
BIBILIOTECA JUDETEANA "KAJONI JANOS" av6nd CUI: 8L62237, cu sediul in
B. DATE

Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita, Str. Stadion nr. Lbis tel .0266-371988.

in cadrul

organizdm
culturale. Pentru derularea programelor avem nevoie de
BlBlL|OTEC!l JUDETENE "KAJONI JANOS"

promotionale personalizate cu imagine

gi

programe
materiale

text.

C.CARACTERISTICILE PRODUSELOR NECESARE

Obiectul achiziliei

il

reprezintd materiale promolionale cod cpv

- 66 buc6(i cdni termosensibile culoare neagrd,,
material ceramic, dimensiuni: 82x96mm Dimensiuni
22462000-6

personalizare: 190x90mm, personalizate
vizuale ale institufiei

-

cu

elementele
logo qi portretul eponimului.

D.OBLIGATIILEgI RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI:
1. AvAnd in vedere specificul evenimentelor pentru care se doregte
achizi{ionarea acestor materiale, solicitdm produse de calitate superioard.
2. Prestatorul va livra produsele comandate la sediul achizitorului in
condi{ii de valabilitate gi calitate gi va suporta cheltuielile de transport.
3. Prestatorul va livra produsele in termen de 5 (cinci) zile de la lansarea
comenzilor achizitorului.
E. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI:

1. Beneficiarul va furniza Prestatorlui toate datele si caracteristicile

necesare

derulSrii acestui program.
2. Beneficiarul verificd calitatea gi conformitatea materialelor achizi{ionate
gi achitd contravaloarea la termenul convenit.

F. MODALITATI DE PLATA:
Plata serviciului se va face la contul de Trezorerie al furnizorului, cu ordin de
plat5, in termen de maxim 30 de zile de la recep{ia calitativi a c5(ilor.
Ofertantul va elabora-propunerea financiard qi tehnicd astfel inc6t acestea sd
furnizeze toate toate informaliile solicitate cu privire la caracteristicile obiectului
Penalizdrile pentru intArzierile de livrare sau platd sunt de 0,1o/o pe zi din
valoarea produselor nelivrate sau din suma de platd rdmasd neachitatd si
rdmAn valabile pdnd la indeplinirea obligaliilor
acceptarea condifiilor men{ionate in prezentul document.
Depunerea
.

Gyulai A
Manager

Miercurea-Ciuc,

