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Necesitati minim obligatorii
privind achiziţia publică a unor servicii de televizune prin cablu

1. INTRODUCERE
Necesităţile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie

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

II. OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE: este achiziţionarea unor servicii de televizune prin cablu pentru
asigurarea informării oportune priviri evenimentele interne şi externe, a personalului din Centrul Militar
Judeţean Harghita în vederea executării sarcinilor şi misiunilor specifice.

III. SPECIFICAIIITEHNICE:
Cod C.P.V. 9223200—6, servicii de televizune prin cablu

Nr. SERVICII .

crt. SOLICITATE
U/M Cantitatea Obs.

Pachetul va cuprinde:
- programe analogice şi digitale cu

SERVICII DE
“““ămml f“??? . . .

1 TELEVIZIUNE PRIN abonament
1 an

_

- canale de ştirii Interne şr Internaţionale;

CABLU (12 luni) - canale economice
— canale sportive;
— 3 (trei) RECIVERE pentru 3 (trei)
televizoare.

IV. VALOAREAESTIMATA

Valoarea estimată a achiziţiei este de 756,30 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare
de 143,70 valoarea totală a achiziţiei fiind 900.00 cu TVA..

Costurile de transport vor fi suportate de către operatorul economic care execută aceste
servicii

V. CONDITII MINIMALE DE GARANTIE
— Serviciile de televiziune prin cablu s—ă fie funcţional 24/24, 7/7 .

—— 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 întreţine echipamentele, tară
costuri suplimentare pentru achizitor.

— Perioada de repunere în funcţiune a echipamentelor este 5 6 ore.
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VI. CONDITII DE LIVRARE
Termen de livrare: maxim 5 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnării

contractului .

Pentru perioada în care se execută serviciile de televizune prin cablu operatorul
economic v-a asigura echipamente funcţionale la sediul Centrului Militar Judeţean Harghita.

*

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;
— Oferta se va redactată în limba română;
— Valabilitatea ofertei trebuie să tie de minim 60 zile de la termenul limită de depunere.
— Contractul intră în vigoare începând cu data semnări contractul şi serviciilor puse în funcţiune.
— Contractul furnizare servicii de televizune prin cablu va fi redactat de către operatorul economic,

va cuprinde următorii semnatari:

VIII. CRITERII DE ADJUDECARE:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerintele solicitate prin prezenta şi care are costul

total cel mai scăzut în lei fără TVA.

ÎNTQCMIT
Pltmaj.

Mareş Marius Aurelian
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