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Necesităţi minime obligatorii pentru 
„Servicii de transport de pasageri ocazional cu autocar” 

Cod CPV 60130000-8  6014 

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 financiară (oferta de preţ). 

B.  DATE DE IDENTIFICARE A PRODUSELOR:  „Servicii  de transport  de pasageri 
ocazional cu autocar” 

Cod CPV 60130000-8  6014 
În cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii  Tradiționale Harghita 
organizăm programe și proiecte de conservare și promovare a culturii tradiționale Harghitene. 

Pentru derularea programelor avem nevoie de transport persoane și pentru siguranța noastră se 
va achiziționa „Servicii de transport de pasageri ocazional cu autocar” Cod CPV 60130000-8 
6014 

C. CARACTERISTICILE PRODUSELOR NECESARE: 
Asigurat:  Centrul  Județean  pentru  Conservarea  și  Promovarea  Culturii  Tradiționale  Harghita, 
Având CUI: 19217400, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita, Str. 1 Dec. 1918, nr.9, etaj 
2, tel.0266214440 

Descriere serviciu:  

Servicii transport persoane cu autocar categoria I /microbus, cu locuri pentru 12 persoane pe 
data de 5 octombrie, 2016, după cum urmează: 

Ruta:  Odorheiu  Secuiesc  –  Satu  Mare  –  Miercurea  Ciuc  –  Armăşeni  –  Mădăraş  –  Odorheiu 
Secuiesc. Total: cca. 183 km (în județul Harghita). Ora pornirii: ora 10.00. Retur: 5 octombrie 
2016, ora: 18.00.  

D. CERINŢE:
Furnizorul garantează transportul la timp al persoanelor, conform celor convenite între părţi.

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: 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 facturii emis de către furnizor după efectuarea transportului.

Depunerea ofertei înseamnă acceptarea condițiilor menționate în prezentul document.

Manager 

Lőrincz Ildikó

Odorheiu Secuiesc, la  28.09.2016 


