
  
 

  

Direcția generală patrimoniu 
Nr. Înreg.__________________ 

Aprobat 
Birta Antal 

director general 
 

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

mobilier – 3 bucăți măsuțe 

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 3 bucăți măsuțe pentru dotarea 
sălilor de ședință din Palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita. 

Cod CPV 39151000-5 

III. SPECIFICAȚII TEHNICE 

Nr. 
Crt. 

Denumire produs Specificații tehnice Nr. buc. 

1  

 

 
Măsuță 

Tip produs: măsuță cafea 
Aspect: conform Anexa nr. 1 
Material parte superioară: PAL, MDF, Plastic ABS, 
Vopsea acrilică imprimată şi gofrată, Lac 
transparent pe bază de acril 
Material de umplutură: umplutură din carton cu 
structură de fagure (min. 70% reciclat) 
Picior: PAL, MDF, Hârtie laminată 
Culoare: stejar antichizat 
Dimensiuni: 45 x 55 x 55 cm 

 
 
 
 

3 bucăți 

 
IV. VALOAREA ESTIMATĂ 
Valoarea estimată a achiziției este de 180,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA de 
34,20 lei, valoarea totală a achiziției fiind 214,20 lei cu TVA. 
Prețul v-a conține livrarea la sediul achizitorului. 
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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 7 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 serviciile solicitate, îndeplinește toate cerințele 
prevăzute prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei fără TVA. 
 
Miercurea-Ciuc, 17.06.2022 
 

Ambrus Gyöngy – Imola 
consilier 

 
 



  
 

  

Anexa nr. 1. 
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