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Necesități minime obligatorii privind  
procedura de atribuire a contractului de achiziţie cu titlul: 

diverse scule de mână – trusă scule electrician 
 
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 a 1 bucată trusă de scule pentru 
electricieni în vederea dotării personalului Consiliului Județean Harghita cu aparatura 
necesară desfășurării activității. 
 

III. SPECIFICAȚII TEHNICE 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
produs 

Specificații tehnice Nr. buc. 

1  
 
 
 

Trusă scule 
electrician 

Aspect produs: Conform Anexa nr. 1 
Tip produs: Set de instrumente profesionale pentru 
electricieni.  
Acesta conține 68 de piese special selectate necesare 
atât pentru industria electrică, cât și pentru cea auto. 
Cleștii și șurubelnițele din set au izolații VDE de până 
la 1000 VDE. 
Material: Crom Vanadium. 
Prindere chei 1/4” 
Cutie pentru transport și depozitat 
Conținut trusa scule electrician 68 piese: 
Cheie tubulară, hexagonală, crv, 1/4" (6.3mm): 4, 4.5, 
5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
Biți ¼ (6.3 mm): - 3, 4, 5, 5.5, 6 
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                        + PH1, PH2, PH3 
                        Torx T8, T10, T15, T20, T25, T27 
                        Imbus 2, 2.5, 3, 4, 5, 6       
Prelungitor cu mâner YATO, 1/4", 150mm YT-1427 
Adaptor bit pentru antrenor 1/4 x 1/4 crv YT-1297 
Multimetru Digital, Universal YT-73080 
Pompă fludor YT-82742 + 1 tub fludor 
Cuțit pentru decablat pliabil 190mm YT-7601 
Bandă izolatoare PVC 19 mm x 20 m YT-8165 
Ruletă 3 m, bandă 16mm YT-7150 
Ciocan de lipit YT-8271 , 30W 
Pensetă oțel 140 mm, YT-6903 
Set șurubelnițe, precizie, 6 buc YT-25861 
Decablator automat, 175 mm, 0.5 - 6 mm2 YT-2268 
Clește combinat, vârf ascuțit, VDE, 160mm, 1000V 
YT-21154 
Clește tăietor 160 mm VDE 1000V YT-21158 
Lanternă cu 9 LED-uri, YT-08570 
Cutter cu protecție+3 lame rezervă,9mm yt-7502 
Tester digital tensiune LCD 12-250V 130mm YT-2861 
Set chei imbus hex 9 buc 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
mm YT-0505 
Șurubelniță izolată 1000V, PH1X80mm YT-2822 
Șurubelniță izolată, PH2X75mm YT-2823 
Șurubelniță VDE 1000V 4 x 100 mm YT-2817 
Șurubelniță VDE 1000V 5,5 x 125 mm YT-2818 
Cheie reglabilă 150mm , otel, negru YT-2071 

 

IV. VALOAREA ESTIMATĂ  
Valoarea estimată a achiziției este de 500,00 lei fără TVA la care se adaugă TVA 95,00 
lei, valoarea totală a achiziției fiind 595,00 lei cu TVA.  
Prețul v-a conține livrarea la sediul achizitorului. 
 

V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANȚIE 
 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 72 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 12 zile de la semnarea comenzii. 
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; 
 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. 
 
 
Miercurea-Ciuc, 20.09.2022 
 
 
 Întocmit 
Amrus Imre Mezei Mónika 
Şef serviciu Referent 



  
 

  

Anexa nr. 1 
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