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Necesităţi minim obligatorii
privind achiziţionarea unui 1 (unu) abonament la MONITORUL OFICIAL Partea I, limba română

semestrul II anul 2018 ( respectiv pe 6(şase) luni)

I. INTRODUCERE

Necesităţile 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 şi financiară.

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE: achiziţionarea unui' 1 (unu) abonament la 
MONITORUL OFICIAL Partea I, limba română semestrul II anul 2018 ( respectiv pe 6(şase) 
luni) necesar documentării şi informării oportune a personalului birourilor de specialitate din 
Centrul Militar Judeţean Harghita.

III. CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZIŢIEI

Nr.
crt PRODUSE U/M Cantitatea Obs.

1

abonament la MONITORUL 
OFICIAL Partea I, limba română 
semestrul I anul 2018 ( respectiv 
pe 6(şase) luni)

abonament. 1

Publicaţia să fie livrată 
periodic la sediul 
Centrului Militar Judeţean 
Harghita, Miecurea Cii^c. 
str. P-ţa Cetăţii nr. 1

IV. VALOAREA ESTIMATĂ

Valoarea estimată a achiziţiei este de 710,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în 
valoare de 35,50 valoarea totală a achiziţiei fiind 745,50 lei cu TVA.
Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor.



NECLASIFICAT
V. CONDIŢII MINIMALE DE GARANŢIE

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

-  La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în perioada 
convenită, iară costuri suplimentare pentru achizitor.

VI. CONDIŢII DE LIVRARE

Termen de livrare: maxim 5 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnării 
Locaţia de livrare: zilnic de luni până vineri înte orele 08.00 -  13.00 la sediul Centrului 

Militar Judeţean Harghita. Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.l, judeţul Harghita.

VIL REDACTAREA OFERTEI

-  Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă;
-  Oferta va cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară;
-  Propunerea financiară se va face atât pentru o unitate, cât şi pentru valoarea totală, exprimată 

în lei fără TVA, respectiv cu TVA;
-  Oferta se va redacta în limba română;
-  Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere.
VIII. Criterii de adjudecare:

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
costul total cel mai scăzut în lei fără TVA.
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Mareş Marius Aurelian

1

NECLASIFICAT 
2 din 2

Â


