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CENTRUL MILITAR JUDETEAN HARGHITA
2 7m
Nr 74—JJ;Miercurea Ciuc

Necesităţi minim obligatorii
privind achiziţia de aranjamente florale (5 (cinci) coroane din flori naturale din 22 fire)

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 ACHIZITIEI PUBLICE este furnizarea de aranjamente florale
(5 (cinci) coroane din flori naturale din 22 fire) necesare Centrul Militar Judeţean Harghita pentru
diferite activităţi organizate pentru cinstirea eroilor neamului sau alte activităţi comemorative.

III. CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZITIEI

COd CPV: 03121210 — 0 - Aranjamente florale

îî PRODUSE U/M CANTITATEA OBSERVATII

1
ARANJAMENTE FLORALE buc 5
Coroane din flori naturale din 22 fire. '

Iv. VALOAREAESTIMATA

Valoarea estimată a achiziţiei este de 550,42 lei fără TVA, la care se adaugă TVA…

valoare de 104,58 valoarea totală a achiziţiei fiind 655,00 lei cu TVA.
Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor.

V. SPECIFICATII TEHNICE

Coroanele de flori să fie confecţionate din crengi verzii de brad cu flori naturale, proaspete,
cu avea panglică (albă, tricoloră) cu înscrisuri conform cererii clientului funcţie de eveniment.
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VI. CONDITII DE LIVRARE

Termen de livrare: maxim 4 ore de la lansarea comenzii comenzii.
Locaţia de livrare: sediul Centrului Militar Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.
1, judeţul Harghita.

VII. REDACTAREAOFERTEI

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. '

ÎNTOCMIT
Pltmaj .

Mareş Marius Aurelian
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