
  
 

  

Direcția generală patrimoniu 

Nr. _________/_______2022 

Aprobat 
Birta Antal 

director general 

Necesități minim obligatorii 
privind achiziţia publică pentru furnizare de mobilier  

I. INTRODUCERE 

Necesitățile 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 și financiară. 

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este furnizarea de mobilier pentru mobilarea  unei  

încăperi aflate in proprietatea  Consiliului Județean Harghita. 

III. CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZIȚIEI 

Corp mobilier 
bucătărie A 

Conf.anexa 1/1 

Dimensiuni 800x860x600 

Material PAL melaminat EGGER 18 mm, cant ABS 
2 mm, ușile se închid cu amortizare, 
mâner metal, balamale, blat bucătărie 
36 mm, 1 corp ioly, încorporat 1 buc 
plită cu gaz și 1 buc cuptor electric  

Culoare Stejar halifax și bej 

Cantitate totală  bucăți 1 

Corp mobilier 
bucătărie B 

Conf. Anexa 1/2 

Dimensiuni 1200x860x600 

Material PAL melaminat EGGER 18 mm, cant ABS 
2 mm, ușile se închid cu amortizare, 
mâner metal, balamale, blat bucătărie 
36 mm, partea stg. închidere cu ușă 
compartimentat orizontal și vertical, 
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partea dr. cu 4 sertare 

Culoare Stejar halifax și bej 

Cantitate totală  bucăți 1 

Corp mobilier 
bucătărie C 

Conf anexa 1/3 

Dimensiuni 1400x860x600 

Material PAL melaminat EGGER 18 mm, cant ABS 
2 mm, ușile se închid cu amortizare, 
mâner metal, balamale, blat bucătărie 
36 mm, partea stg. închidere cu 2 uși 
,incorporat cu ghiuvetă de bucătărie 
împreună cu bateria stativă , partea 
dr.cu Închidere cu o ușă încorporat  
mașina de spălat vase. 

Culoare Stejar halifax și bej 

Cantitate  bucăți 1 

Cop mobilier 
bucătărie 
suspendat A 

Conf. Anexa 1/4 

Dimensiunii 1400x680x320 

Material PAL melaminat EGGER 18 mm, cant ABS 
2 mm, ușile se închid cu amortizare, 
mâner metal, balamale, partea stg. 
închidere cu 2 uși compartimentat 
orizontal cu o poliță incorporat cu o hotă 
de bucătărie, partea dr.cu Închidere cu o 
ușă compartimentat orizontal cu o 
poliță. 

Culoare Stejar halifax și bej 

Cantitate totală  Bucăți 1 

 

Corp mobilier 
bucătărie 
suspendat B  

Conf. Anexa 1/5 

Dimensiuni 2000x680x320 

Material PAL melaminat EGGER 18 mm, cant ABS 
2 mm, ușile se închid cu amortizare, 
mâner metal, balamale, partea stg. 
închidere cu o ușă compartimentat 
orizontal cu o poliță, partea mijloc 
închidere cu 2 usi compartimentat 
orizontal cu o poliță, iar partea dr. 
închidere cu o ușă compartimentat 



  
 

  

orizontal cu o poliță 

Culoare Stejar halifax și bej  

Cantitate  bucăți 1 

Masă cafea Dimensiuni 900x600x50 

Material Plat blat PAL melaminat EGGER 36 mm, 
cant ABS 2 mm, cu picioare din lemn 
vopsit 

Culoare Stejar halifax natur 

Cantitate bucăți 1 

Masă 6 persoane 

 

Dimensiuni 1600x800x750 

Material Plat blat PAL melaminat EGGER 36 mm, 
cant ABS 2 mm, cu picioare din lemn 
vopsit, forma ovală 

Culoare Stejar halifax  natur 

Cantitate bucăți 1 

Dulap cu uși si 
rafturi 

Conf anexa 2/1 

Dimensiuni 1900x900x500 

Material PAL melaminat EGGER 18 mm, cant ABS 
2 mm, partea stg cu rafturi jos cu 
închidere cu uși, 4 polițe, partea dr. 
închidere cu uși cu 4 polițe, mâner metal  

Culoare Stejar halifax  natur 

Cantitate Bucăți 1 

Dulap TV 

Conf anexa 2/2 

Dimensiuni 1600x450x500 

Material PAL melaminat EGGER 18 mm, cant ABS 
2 mm, partea stg și dr  închidere cu uși 
mâner metal balamale, partea de mijloc 
cu 2 sertare mâner metal 

Culoare Stejar halifax  natur si bej 

Cantitate bucăți 1 

Dulap suspendat 

Conf.anexa 2/3 

Dimensiuni 1600x300x300 

Material PAL melaminat EGGER 18 mm, cant ABS 
2 mm, partea stg și dr  închidere cu uși 



  
 

  

mâner metal balamale 

 

Culoare Stejar halifax  natur  

Cantitate bucăți 1 

Pat cu saltea și 2 
noptieră 

Conf anexa 3 

Dimensiuni Pat-2000x1600, noptieră-450x4500x400 

Material Pat – PAL melaminat EGGER 38 mm, 
saltea, Cant ABS 2 mm 

Noptiera -  cant ABS 2 mm, mâner metal 
, PAL melaminat EGGER 18 mm cu 1 
polițe si 1 sertare 

Culoare Bej textil 

Cantitate Pat-bucăți 1 

Noptieră- buc 2 

Dulap cu o ușă 

Conf .anexa 4/1 

Dimensiuni 1900x600x600 

Material PAL melaminat EGGER 18 mm, cant ABS 
2 mm, închidere cu uși mâner metal 
balamale, 1 buc  cu  supotr umerașe 
haine , 1 buc cu 5 polițe, mâner metal, 
balamale 

Culoare Bej textil 

Cantitate bucăți 2 

Masă cu oglindă 
în ramă 

Conf anexa 4/2 

Dimensiuni Masă-1000x750x600,  

oglindă- 1100x750x600 

Material   PAL melaminat EGGER 18 mm, cant ABS 
2 mm, picioare PAL melaminat 18 mm , 
oglindă cu rame  

Culoare Bej textil 

Cantitate bucăți 1 

IV. VALOAREA ESTIMATĂ 

Valoarea estimată a achiziției este de 21853,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în 
valoare de 4152,07 , valoarea totală a achiziției fiind 26005,07 lei cu TVA.  
Costurile de livrare și montarea lor vor fi suportate de către furnizor. 



  
 

  

V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANŢIE 

− 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 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. 

− Dacă furnizorul, 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. 

VI. CONDIŢII DE LIVRARE 
Termen de livrare: maxim 25 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnării 
contractului. 
Locația de livrare: sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății 
nr. 5, județul Harghita. 
VII. REDACTAREA OFERTEI 

− Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 

− Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 

− Propunerea financiară se va face atât pentru o unitate, cât și 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 îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are 
costul total cel mai scăzut în lei fără TVA. 

 
Ambrus Gyongy 

consilier 

 

Miercurea-Ciuc, 26 aprilie 2022 
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