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Necesități minime obligatorii 

privind achiziţionarea unor aparate de uz casnic –  
televizor smart 

 

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 unui televizor smart, cu suport de 

perete, pentru dotarea birourilor din Palatul administrativ al Consiliul Județean Harghita 

pentru vizualizarea de prezentări, proiecte și alte materiale cu privire la activitatea 

instituției. 

III. SPECIFICAȚII TEHNICE 

Televizor smart cu suport de perete 

Diagonală display 80 cm 

Tip TV Smart TV 

Tehnologie display LED 

Tehnologie speciala HDR 

Claritate imagine Full HD 

An apariție 2021 

Culoare Negru 

Format display Plat 

Sistem de operare webOS 

Caracteristici cheie Înregistrare USB 

Tip procesor Quad core 

Rezoluție 1920 x 1080 

Tip tehnologie HDR HDR 10 HLG 

Tehnologii imagine Dynamic Color  
Resolution Upscaler  
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Quad Core Processor  
HDR Dynamic Tone Mapping  
Active HDR  
USB Movie 

Rata de refresh 50 Hz 

Tuner digital integrat DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 

Tehnologii audio Clear Voice III  
LG Sound Sync  
Virtual Surround Plus  
Dolby Audio  
Sound Share 

Sistem audio 2 

Putere difuzoare integrate 10 W 

Conectivitate wireless Bluetooth  
Wi-Fi 

Interfață 3 x HDMI  
1 x RJ-45  
1 x S/PDIF  
CI+ slot  
2 x USB 

Standard Wi-Fi 802.11 ac 

Versiune Bluetooth 5.0 

Consum energie electrica / 1000 ore 33 kWh 

Putere consumata in stand-by 0.5 W 

Clasa energetica potrivit noilor etichete 
energetice adoptate la nivelul UE 

Clasa G 

Dimensiune cu stand 180 x 464 x 736 mm 

Dimensiune fără stand 82.9 x 437 x 736 mm 

Greutate cu stand 4.7 Kg 

Greutate fără stand 4.65 Kg 

Dimensiune cutie 138 x 504 x 808 mm 

Greutate cutie 5.85 Kg 

Conținut pachet Baterii  
Telecomandă  
Manual utilizare 

Compatibilitate VESA 200 x 200 

Accesorii incluse Suport de perete potrivit 

Cantitate 1 bucată 



  
 

  

IV. VALOAREA ESTIMATĂ 
Valoarea estimată a achiziției este de 1.428,57 lei fără TVA la care se adaugă TVA 271,43 
lei, valoarea totală a achiziției fiind 1.700,00 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 10 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 Imre  Ambrus Gyöngy – Imola 
șef serviciu  consilier 

 

Miercurea-Ciuc, 06.04.2022 
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