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Necesităţi minime obligatorii pentru
"Pachet vopsea pentru lucrări artistice "

Cod CPV 44812000-5

A. GENERALITĂŢI: 
Necesităţile  minime  obligatorii  fac  parte  integrantă  din  documentaţia  pentru  elaborarea  şi 
prezentarea oferte şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare 
ofertant (prestator) propunerea tehnică şi financiară (oferta de preţ). 

B. OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Obiectul achiziției este achiziţionarea produselor consumabile de vopsea pentru lucrări artistice mai 
jos numite care sunt necesare desfăşurării în bune condiţii programului Ziua Patrimoniului Cultural 
din cadrul  programului  Participare la  aniversări,  comemorări,  al  cărui  Concurs de desene va fi 
premiat cu ocazia Zilelor Ținutului Secuiesc în cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita. 

Pachet vopsea pentru lucrări artistice conține următoarele produse:

Nr. crt. Denumire produs UM Cantitate

1. Pensule rotunde Herlitz 8, 
10, 12, set 3 mărimi: 8-10-12 

Pachet 10

2. TEMPERA HERLITZ
culori tempera – set 6 tuburi

Buc 9

3.

Set creioane grafica Derwent 
(Fine Art Pencils) Buc 6

4. Set 12 pasteluri patrate 
(culori asortate) 

Buc 3

5. Set 12 pasteluri uleioase 
Gioconda 

Buc 3

C. VALOAREA  ESTIMATÃ

Valoarea estimată conform ofertelor de pe Internet a achiziţiei este de 475 lei fãrã TVA, la care se 
adaugã TVA in valoare de 95 lei valoarea totalã a achiziţiei fiind 570,00 lei cu TVA. Costurile de 
livrare vor fi suportate de cãtre furnizor.

D. OBLIGAȚIITE FURNIZORULUI
1. Prestatorul va livra produsele comandate la sediul achizitorului  în condiții  de valabilitate și 
calitate.
2. Prestatorul va livra produsele în termen de 2 (două) zile de la lansarea comenzilor achizitorului.



3. Prestatorul este obligat să conlucreze cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Harghita.
În cazul în care prestarea serviciilor nu pot fi realizate din motive obiective, Furnizorul este obligat 
să anunţe beneficiarul în timp util dar nu mai puţin de o săptămână înainte de desfăşurarea acestuia,  
urmând ca Furnizorul să propună alte  variante  similare  pentru lucrarea respectivă,  acceptate de 
beneficiar.

E. OBLIGAȚIITE BENEFICIARULUI:
1. Beneficiarul va furniza lista materialelor necesare din cadrul acestei achiziții.
2. Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica calitatea materialelor achiziționate.

F. MODALITĂȚI DE PLATĂ:
Plata serviciului se va face la contul de Trezorerie al furnizorului, cu ordin de plată, în termen de 
maxim 30 de zile de la recepția calitativă a serviciului 
Ofertantul va elabora propunerea financiară și tehnică astfel încât acestea să furnizeze toate toate 
informațiile solicitate cu privire la caracteristicile obiectului
Penalizările  pentru  întârzierile  de  livrare  sau  plată  sunt  de  0,1% pe zi  din  valoarea  produselor 
nelivrate sau din suma de plată rămasă neachitată și rămân valabile până la îndeplinirea obligațiilor .

Depunerea ofertei înseamnă acceptarea condițiilor menționate în prezentul document.

Manager 
Lőrincz Ildikó
Odorheiu Secuiesc, la  14.10.2016 
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