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Nr. de înregistrare______/2022        Vizat, 

   Birta Antal 
         director general 

 
Necesități minim obligatorii 

 
pentru achiziționarea unor lucrări de instalații electrice 

 

Necesități minim obligatorii face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 
ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 
propunerea tehnică și financiară. 

I. Obiectul achiziției: 

Obiectul achiziției constă în lucrări de instalații electrice pentru înlocuirea tabloului general de 

distribuție energiei electrice din clădirea administrativă al Consiliului Județean Harghita. 

II. Specificaţii şi cerinţe tehnice minimale:  

 

  
Nr 

  
Denumire 
articol 

  
UM 

  
Can

t 

P.U. P.U. P.U. VALOARE VALOARE   

mat manop 
comas

at 
MATERIA

L 
MANOPERA TOTAL 

1. 
Separator de 
sarcina 3 x 250 
A 

buc
.  

3       

2. 
Sigurante 
Fuzibile 

buc
.  

12       

3. 
Sigurante 
automate  3p 
63 A 

buc
.  

14       

4. 
Cablu  120 mm

2  

(Myf sau RV-K) 
ml 60       

5. 
Cablu  70 mm

2  

(Myf sau RV-K) 
ml 60       

6. 
Cablu  35 mm

2  

(Myf sau RV-K) 
ml 100       

7. Bara de nul  
Buc

. 
2       

8. 
Suport bara de 
nul 

Buc
. 

12       

czerankatalin
Typewritten Text
92007

czerankatalin
Typewritten Text
.07.14.
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9. 
Pieptene 
tripolare de tip 
furca 

Buc
. 

2       

  

mufe si 
papucuri  
presate 
aluminiu 35-
120 mmp 

Buc
. 

72       

  

mufe si 
papucuri  
presate si lipite 
- cupru 35-120 
mmp 

Buc
. 

120       

10
. 

Materiale de 
fixare  șuruburi, 
dibluri, legaturi 

set 1       

  
Total valoare 
fără TVA. 

          

  TVA           

  
Total valoare 
cu TVA. 

          

 

Manopera aferentă constă din: înlocuirea tabloului general de distribuție energiei electrice din 

clădirea administrativă al Consiliului Județean Harghita. 

Materialele utilizate trebuie să fie de înaltă calitate cu garanție de minim 12 de luni.   

45310000-3 Lucrări de instalaţii electrice. 

Condiţii de plată: Plata cu ordin de plată în termen de max. 30 zile 

III. LOCUL AMPLASAMENTULUI:  

Lucrarea va fi efectuată la locația Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5. 

IV. VALOAREA ESTIMATĂ 

Valoarea estimată a achiziției este de 38.539,00 lei fără TVA.  

V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANŢIE 

 Perioada de garanţie a lucrărilor va fi de minim 12 luni, începând cu data recepţiei; 

 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului în scris, de orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie; 

 La primirea unei astfel de notificări prestatorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de 
a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul 
care în timpul perioadei de garanţie înlocuiește pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă 
de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului. Perioada de remediere a defecţiunilor 
sau de înlocuire a echipamentelor este de 48 ore. 
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 Dacă prestatorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în termen 
de 20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despăgubire contravaloarea 
produsului defect. 

 Ofertantul are obligația de a se prezenta la fața locului în vederea stabilirii detaliilor 

  
VI. CONDIŢII DE EXECUȚIE 
Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnării 
contractului, dar nu mai târziu de 31 august 2022. 
 
VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă de preț se va transmite la adresa de e-mail: 
petreseva@judetulharghita.ro. 

 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere. 

 Oferta tehnică privind prevederile din Necesități minim obligatorii și Declarația privind 
conflictul de interese se va transmite la adresa de e-mail: petreseva@judetulharghita.ro. 

VIII. Criterii de adjudecare: 
Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are costul 
total cel mai scăzut în lei fără TVA. 
 
 
Miercurea-Ciuc, 07 iulie 2022 
 
 
  Întocmit 
Ambrus Imre  Petres Éva 
şef serviciu    consilier 
 
 
 
 
Sándor Attila 
maestru electrician 
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