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A Necesităţi minim obligatorii
privind achiziţia publică pentru echipament de birou, cu excepţia mobilierului

(tablă interactivă multitouch)

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 echipament de birou, cu excepţia mobilierului (tablă interactivă
multitouch) necesare Centrului Militar Judeţean Harghita.

III. CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZITIE!

cod CPV 30192000 —— 1 f echipament de birou, cu excepţia mobilierului (tablă interactivă
multitouch)

Nr. PRODUSE U/M Cantitatea
Caracteristici tehnice ale

crt ' produselor

- diagonala Z 85 inch
— multi-touch

Echipament de birou, - USB 2.0
1 cu excepţia mobilierului buc. 1 - combatibil windows 10

(tablă interactivă multitouch) — limba română
- cablu VGA 3 M
- video player intregrat

IV. VALOAREAESTIMATA

Valoarea estimată a achiziţiei este de 2100.84 lei fărăTVA, la care se adaugă TVA în
valoare de 399,16 lei, valoarea totală a achiziţiei fiind de 2.500,00 lei cu TVA.

Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor.
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V. CONDITII MINIMALE DE GARANTIE

Perioada de garanţie a produselor va fi de minim 12 luni, începând cu data recepţiei efectuate
după livrarea acestora la sediul achizitorului;
Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, de orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie;
La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul in perioada
convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care în timpul perioadei de
garanţie înlocuieşte pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la
data înlocuirii produsului. Perioada de înlocuire a echipamentelor este de 48 ore.

VL CONDITII DE LIVRARE

Termen de livrare: maxim 15 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnării
contractului.

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 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
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Plt.maj.
Mareş Marius Aurelian
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