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Necesități minime obligatorii 

privind achiziţionarea unor piese pentru efectuarea recensământului circulației pe 
drumurile publice 

 

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 piese pentru efectuarea 
recensământului circulației pe drumurile publice, care constă în 60 bucăți baterii 
externe, 60 bucăți cutii de distribuție și 60 bucăți carduri de memorie SD. 

III. SPECIFICAȚII TEHNICE 

Baterie externă 

Interfață Type C, MicroUSB 

Capacitate (mAh) 20000 

Voltaj ieșire 5V 

Amperaj ieșire 2 A 

Număr porturi USB 2 

Timp încărcare 10 ore 

Culoare Negru 

Dimensiuni 3 x 9 x 16cm 

Cantitate 60 bucăți 

 

Cutie de distribuție 

Aspect Anexa nr. 1 

Model Cutie ABS de exterior 

Clasa protecție IP 65 
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Clasa protecție IK 08 

Tensiune maximă în utilizare  până la 690V 

Curent maxim în utilizare până la 800A 

Temperatură operare -35 °C la +65 °C 

Rezistenta la agenți chimici acizi, ulei, sare 

Material cutia: HB ABS  
ușa: polycarbonate 

Placa metalică oțel galvanizat 1mm 

Culoare RAL7035 

Dimensiuni 200 x 300 x 130 mm 

Greutate 1700 g 

Cantitate 60 bucăți 

 

Card de memorie SD 

Tip Micro SDXC 

Capacitate stocare 128 GB 

Clasa 10, U1, A1 

Standard UHS UHS-I 

Viteză de scriere (MB /sec) 120 

Viteză de citire (MB/ sec) 120 

Conținut pachet 1 x Card; 1 x Adaptor 

Cantitate 60 bucăți 

 

IV. VALOAREA ESTIMATĂ 
Valoarea estimată a achiziției este de 17.647,06 lei fără TVA la care se adaugă TVA 
3.352,94 lei, valoarea totală a achiziției fiind 21.000,00 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 3 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. CRITERII DE ADJUDECARE: 
Va fi selectată oferta care cuprinde toate pozițiile din tabel, îndeplinește toate cerințele 
solicitate prin prezenta și care are costul total cel mai scăzut în lei fără TVA. 

 
 
 

Ambrus Gyöngy – Imola 
consilier 

 

 

Miercurea-Ciuc, 25.04.2022 
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