
  
 

  

 

 

Direcția generală patrimoniu  Aprobat, 

Nr. ___________ /____.05.2022                                         Ordonatorul de credite 
 Birta Antal 
 director general 
 

 
 

Necesități minime obligatorii  

privind procedura de atribuire a contractului de achiziţie cu titlul: Troliuri 
 
 

I. INTRODUCERE 

Necesitățile minime 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. 

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentei va fi luată în 
considerare numai în măsura în care, oferta presupune asigurarea unui nivel calitativ superior 
cerințelor minimale formulate.  

Notă: 

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o 

marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt 

menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produse ca și concept şi nu au 

ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. 

Aceste specificații vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent,  ori similar» iar 

ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa produselor ofertate cu cele solicitate dacă 

este cazul.  

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI  

Obiectul achiziției constă în procurarea unor troliuri destinate autospecialelor cu ajutorul 
cărora se intervine pe drumurile județene în vederea restabilirii condițiilor normale de 
circulație în cazul producerii unor evenimente pe aceste categorii de drumuri. 

III. SPECIFICAȚII TEHNICE 

Cantitățile precum și caracteristicile tehnice privind produsele care fac obiectul prezentei 
proceduri sunt cele cuprinse în tabelul următor:  
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Nr. 
crt. 

Denumire 
produs 

Specificații tehnice 
Cantitate 
[bucăți] 

1. 
Troliu 
electric 
24V  

Tip troliu Troliu electric profesional 24V 

 4 

Destinație Montare pe camioane 

Forță de tracțiune minim 18000 lbs (minim 8.100 kg) 

Motor  Alimentare cu 24V, minim 6,8 CP  

Reductor Planetar în 3 trepte 

Raportul de 

transmisie 
minim 345: 1 

Solenoid 500 A HD 

Frână Automată în tambur 

Cablu  

 

Cablu din oțel, Diametru: min. 11mm, Lungime: 

31 m, cu cârlig  

Ghidare cablu Ghidaj cu role 

Telecomandă cu cablu minim 10 m, și fără fir 

Viteză cablu 
Fără sarcină: minim 3,5 m/min.  

La sarcină maximă:  minim 1,5 m/min. 

Dimensiuni max.  608 x 216 x 239 mm 

Dimensiuni tambur 88 x 237 mm 

Greutate maxim 65 kg 

2. 
 

Troliu 
electric 
12V  

Tip troliu Troliu electric 12 V 

8 

Forță de tracțiune minim 12000 lbs (minim 5.400 kg) 

Motor  Alimentare cu 12V, etanș, minim 6 CP  

Reductor Planetar în 3 trepte  

Raportul de 

transmisie 
Minim 231: 1 

Frână Mecanică automată cu sarcină maximă 100% 

Cablu  
Cablu din oțel, Diametru: minim 9,5 mm 

Lungime: minim 25,9 m, cu cârlig; 

Ghidare cablu ghidaj cu role cu 4 direcții din oțel inoxidabil 

Telecomandă cu cablu de min. 4 m, etanșată, ergonomică 

Dimensiuni max.  560 x 161 x 246 mm 

Dimensiuni tambur 64 x 223 mm 

Greutate maxim 43 kg 

Grad de protecție IP68 

Alte cerințe:  

 Produsele vor fi însoțite cu toate elementele și accesoriile necesare montării și 
funcționării. 

 Produsele ofertate trebuie să fie noi și neutilizate. 

 Documentele care însoțesc produsele: factura fiscală, certificatul de calitate sau de 
conformitate, certificatul de garanție. 



  
 

  

 

 

IV. VALOAREA ESTIMATĂ  

Valoarea estimată a achiziției este de 41.680,67 lei fără TVA. Prețul v-a conține și costurile cu 
livrarea la sediul achizitorului. 

V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANȚIE 

 Perioada de garanţie a produselor va fi de minim 24 luni, începând cu data recepţiei 
efectuate după livrarea acestora la sediul achizitorului; 

 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, 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 72 
ore. 

 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în 
termen de 20 calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despăgubire 
contravaloarea produsului defect. 

VI. CONDIŢII DE LIVRARE ȘI DE PLATĂ 

 Termen de livrare: maxim 30 de zile de la transmiterii comenzii către furnizor. 

 Locația de livrare: sediul Consiliului Județean Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, 
Piața Libertății nr. 5, județul Harghita. 

 Condiții de plată: achizitorul va efectua plata contravalorii produselor în maxim 30 de 
zile de la data livrării produselor; 

VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 

 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 

 Propunerea tehnică va cuprinde în mod obligatoriu denumirea și modelul produselor, 
cantitatea oferită, toate specificațiile solicitate la caracteristicile tehnice minimale, 
perioada de garanție a produselor, asumarea condițiilor de livrare și de plată 
specificate la punctul VI. din prezenta;  

 Propunerea financiară va cuprinde prețul unitar și prețul total, ambele exprimate în lei 
fără TVA, precum și perioada de valabilitate a ofertei; 

 Oferta se va redacta în limba română; 

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

 



  
 

  

 

 

VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 

Va fi selectată oferta care cuprinde toate produsele solicitate, îndeplinește toate cerințele 
solicitate prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei fără TVA. 
 
 

Întocmit, 
Petroni Zsolt 

consilier 
 
 
 
 
 
 
 

Miercurea-Ciuc, la 19.05.2022 
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