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Necesităţi minim obligatorii
privind achiziţia publică a unor servicii de reparare a pneurilor,

inclusiv montare şi echilibrare pe anul 2020

I. INTRODUCERE:
I\lpcesifăţilp minim nbligafnrii fac partia integrantă dl“ decumpntaţia dp ad—ăribuirp şi

constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de tre fiecare
ofertant propunerea tehnică şi financiară.

II. OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE: este achiziţionarea unor servicii de reparare a
pneurilor inclusiv montare şi echilibrare acestora pentru autovehiculele din parcul auto al
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III. CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZITIEI:

Cod CPV 50116500 - 6 - servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare şi echilibrare

îl; PRODUSE U/M CANTITATEA OBSERVATII

] Montat, demontat, centrat pneuri buc 24
Montat, demontat, centrat2 „_, „, buc ' 5
rep-cum (VUiCâHîzuI) pneuri

IV. VALOAREAESTIMATA:

Valoarea estimată a achiziţiei este de 504,20 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în
valoare de 95,80 valoarea totală a achiziţiei fiind 600,00 lei cu TVA.

V. CONDITII MINIMALE DE GARANTIE

— Perioada de garanţie a echipamentelor reparate va fi de minim 12 luni, începând cu data
recepţiei efectuate;
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— Achizitorul are dreptul de a notifica imediat operatorul, în scris, de orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie;

— La primirea unei astfel de notificări operatorul are obligaţia de a repara echipamentele, fără
costuri suplimentare pentru achizitor. Perioada de reparare este de 72 ore.

— Echipamentele reparate în timpul perioadei de garanţie beneficiază de o nouă perioadă de
garanţie care curge de la data rereparării produsului.

VI. CONDITII DE LIVRARE:

Termen de executare a servicilor:maxim 15 zile calendaristice de la data primirii comenzi.

VII. REDACTAREAOFERTEI
— Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă de preţ continând preţul unitar fără TVA
— 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;
— 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:
Firma ofertantă va trebui să presteze serviciile în municipiul Miercurea Ciuc.
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta si care are

costul total cel mai scăzut în lei fără TVA.

t respect,
CENTRULUIMILITAR JUDETEANHARGHITA

: . GDAN GRIGORE

ÎNTOCMIT
Puma

Mareş Marius Aurelian
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