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Aprobat 
Birta Antal 

director general 

Necesități minim obligatorii 
privind achiziţia publică de materiale, accesorii și componente electrice  

pentru lucrări de mentenanță 

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 achiziționarea de materiale, accesorii și componente 
electrice necesare lucrărilor de mentenanță a echipamentului de control acces și a 
sistemului de supraveghere al Consiliului Județean Harghita după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire materiale, accesorii și componente 
Cantitate 
maximă 

(buc.) 

1 Hard disk 4TB 3 

2 
Camere interior HIKVISION TurboHD DS-2CE56D0T-IRPF 2.8mm 
sau echivalent 

8 

3 
Camere exterior HIKVISION TurboHD DS-2CE16D0T-IT5F 3.6mm 

sau echivalent 
5 

4 Videobaloon 26 

5 Switch 8 porturi 2 

6 Cablu UTP cat5e 100 ml 

7 Cutii conectare 80x80mm, ABS 26 

8 Placă comandă barieră FAAC 615 BPR STD 2 

9 Alimentator 12V/3A 3 

 Card de proximitate 100 

 Card de proximitate imprimată 80 

 

III. Valoarea estimată a achiziției este de 7.800,00 lei fără TVA. 
Prețul va conține livrarea precum și montarea acestora în echipamentele aflate la sediul 
Achizitorului (inclusiv materiale pentru montare). 

bagero
Typewritten Text
27084       17.11.



 

BGBG/BG 

 

2/2 

IV. Condiții minimale de garanție 
a) Perioada de garanţie a produselor va fi de minim 12 luni, începând cu data recepţiei 

efectuate după livrarea acestora la sediul Achizitorului; 
b) Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, de orice plângere 

sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie; 
c) 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. 

d) 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. 

V. Condiţii de livrare și montare 

Produsele se livrează în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data comenzii. Comanda 
produselor pe durata contractului se va face prin telefon sau e-mail în funcţie de 
necesităţile Achizitorului. 
Termen de montare și punere în funcțiune: 4 zile lucrătoare de la livrare. 
Locația de livrare și montare: sediul Consiliului Județean Harghita din Miercurea Ciuc,  
P-ța Libertății, nr. 5, județul Harghita. Cheltuielile de livrare, montare și punere în 
funcțiune vor fi suportate de către Furnizor. 

VI. Redactarea ofertei 

 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 

 Propunerea tehnică reprezintă caracteristicile echipamentelor în ordinea prezentată 
la Cap. II. precum și asumarea condițiilor de garanție și de livrare; 

 Propunerea financiară constă din prețul unitar al produselor solicitate exprimat în lei 
fără TVA; 

 Valabilitatea ofertei va fi de minim 45 zile de la termenul limită de depunere. 

VII. Criterii de adjudecare 
Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezentul și care are 
prețul total, exprimat în lei fără TVA, cel mai scăzut. 

Serviciul administrativ gospodăresc Întocmit 
Ambrus Imre  Baricz Gergely 
şef serviciu referent 

Miercurea-Ciuc, 16 noiembrie 2020 
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