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Necesitäti minim obligatorii
privind privind achizifionarea a l l  bucäti scaune birou şi 4 bucäti scaune ergonomice.

I. INTRODU CERE

Necesitadle minim obligatorii fac parte integrantâ din documentaba de atribuiré şi 
constituie ansamblul cerinjelor minime şi obligatorii pe baza cârora se elaboreazá de catre flecare 
ofertant propunerea tehnicâ şi financiará.

II. OBIECTUL ACHIZITIEIPUBLICE este achizitionarea a 11 bucáb scaune birou şi 
4 bucáp scaune ergonomice ergonomice necesare pentru ínlocuirea celor defecte din sálile de 
şedinjâ şi birourile din Centrului Militar Judetean Harghita.

ITT. CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZITIEI

Nr.
crt

PRODUSE Cantitatea Cerinte tehnice, dimensiuni.

1 SCAUN BIROU 11 buc.

Structurä
schelet metlic cu şezut şi spätar 
tapitat cu material textil

Culoare negru
Dimesiuni 
(A x L x Î) 600 X 540 X 840 mm

¡náltime şezut
450 -  500 mm

2 SCAUN
ERGONOMIC 4 buc.

Structurä , 
b»rrena¡vjoi

schelet metlic cu şezut şi spätar 
tapitat cu material textil

Culoare negru
ínaltime şezut Reglabilä
Mobi lítate 360°



IV. VALOAREA ESTIMATÄ

Valoarea estimatà a achizitiei este de 1416,67 lei farâ TVA, la care se adaugâ TVA în 
valoare de 283,33 valoarea totala a achizitiei fiind 1700,00 lei eu TVA.
Costurile de livrare vor fi suportate de catre fumizor.

V. CONDIJH MINIMALE DE GARANTIE

NECLASIFICAT

-  Perioada de garantie a produselor va fi de minim 12 luni, începând eu data recepfiei 
efectúate dupä livrarea acestora la sediul achizitorului;

-  Achizitorul are dreptul de a notifica imediat fumizorului, în scris, de orice plângere 
sau reclamalie ce apare în conformitate eu aceasta garantie;

-  La primirea unei astfei de notificâri fumizorul are obligada de a înlocui produsul în 
perioada convenitä, farâ costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care în timpul 
perioadei de garantie înlocuieşte pe cel defect beneficiazä de o nouä perioadä de 
garantie care curge de la data înlocuirii produsului. Perioada de înlocuire a 
echipamentelor este de 48 ore.

-  Dacä fumizorul, dupa ce a fost înştiinfat, nu reuşeşte sä remedieze defecfiunea în 
termen de 20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despägubire 
contravaloarea produsului defect.

VL CONDIJII DE LIVRARE

Termen de livrare: maxim 15 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnärii
contractului.
Locatia de livrare: sediul Centrului Militar Judetean Harghita, Miercurea Ciuc, Piata Cetätii nr.
1, judetul Harghita.

VII. REDACTAREA OFERTEI

-  Fiecare ofertant va prezenta o singurá oferta;
-  Oferta va cuprinde propunerea tehnicá $i propunerea financiará;
-  Propunerea financiará se va face atát pentru o unitate, cát $i pentru valoarea totalá, exprimatá 

in lei fará TVA, respectiv cu TV A;
-  Oferta se va redacta in limba románá;
-  Valabilitatea ofertei trebuie sá fie de minim 30 zile de la termenul limita de depunere.

VIII. Criterii de adjudecare:

Va fi selectatá oferta care índeplinejte tóate cerintele solicítate prin prezenta $i care are 
costul total cel mai scázut in lei fará TVA.
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