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SOLICITARE DE OFERTĂ 
privind achiziţia publică de produse IT 

 

Propunem achiziționarea produselor IT pentru Direcția pentru Agricultură Județeană 
Harghita. 

 

Prin prezenta Vă rugăm să ne trimiteți o ofertă de preț pentru produsele de IT în felul 

în care acestea sunt enumerate în Necesitățile minim obligatorii. 

În vederea elaborării unei propuneri financiare pentru produse menționate, operatorii 

economici interesați vor putea accesa și descărca formularele, respectiv Necesități 

minim obligatorii și Declarația privind conflictul de interese de pe site-ul: 

http://achizitiipublice.judetulharghita.ro/cumpararidirecte 

 

Pentru informații suplimentare și clarificări Vă rugăm să vă adresați la adresa de e-

mail: contabilitatedajhr@madr.ro. 

Prețul ofertei va fi ferm, neajustabil și valabil pe toată perioada de derulare a 

contractului. 

Prețul ofertei va fi exprimat în lei, fără TVA. 

 

Modalități obligatorii de depunere a ofertei: 

1. Oferta financiară: în catalogul electronic din SEAP până la data de 05.11.2022 

2. Oferta tehnică: privind prevederile din Necesități minim obligatorii și 

Declarația privind conflictul de interese se va transmite la adresa de e-mail: 

contabilitatedajhr@madr.ro. 

Rămânem în speranța unei viitoare colaborări fructuoase. 

 

Director executiv Responsabil cu achiziții publice  

Romfeld Zsolt Geréd-Csáki Hajnal  
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Necesități  minim obligatorii 

privind achiziţia publică de produse IT 

 

I. GENERALTĂŢI: 

Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentația de atribuire și 
constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează de 
către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. 

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE este achiziţionarea de produse IT precum și 
calculatoare, laptopuri, multifuncționale, piese și accesorii pentru computere care 
sunt necesare pentru bună desfășurare a activității Direcției pentru Agricultură 
Județeană Harghita. 

Produsele vor fi achiziționate pe baza unui contract de furnizare produse. Produsele 
trebuie să fie noi și neutilizate. 

III. DESCRIEREA OBIECTULUI ACHIZIȚIEI: 

Pentru buna desfășurare a activității Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita 
este necesar achiziționarea produselor sus menționate care sunt specificate în tabelul 
de mai jos. 

- lei fără TVA - 

Nr 
ctr 

Denumire 
Cantit

ate 
(buc) 

Valoare 
estimată 

pe 
bucată 

Valoare 
estimată 

total 

1 Computer Intel Core i5 Refurbished 

Specificalii tehnice: 

Tip procesor: Intel Corer i5 7500 3.4 GHz 8Gb DDR4, 
256Gb SSD SATA NOU Placa video Intel HD Graphics, 
3 ani garanție  

Monitor 24 inch LED, Full HD, E2417H Black, 3 ani 
garanție 

Windows 10 instalată 

Tastatură+mouse USB 

5   

2 Monitor 
Specificații  tehnice: 24 inch LED, Full HD, E2417H 
Black, 3 ani garantie 

3   

3 Multifuncțională 
Specificații  tehnice: L2712DW, Laser, Monocrom, 

1   
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V. VALOAREA ESTIMATĂ 
Valoarea estimată a achiziției este de 19635,00 lei fără TVA la care se adaugă TVA în 
valoare de 3730,65 lei, valoarea totală a achiziției se va ridica la suma 23365,65 lei cu 
TVA.  

IV. CONDIŢII MINIMALE DE GARANŢIE 
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 reclamație ce apare în conformitate cu această garanție; 
La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia 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 înlocuire a 
echipamentelor este de 48 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. 
 
V. CONDIŢII DE LIVRARE 
Termen de livrare: maxim 10 zile calendaristice de la data primirii comenzii. 
Locația de livrare: sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita, Miercurea 
Ciuc, Piața Libertății nr.5, camera 246, județul Harghita. 
Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor. 

Format A4, Duplex, Rețea, Wi-Fi, Fax, 2 ani garantie 

4 Multifuncțională 
Specificații tehnice: L2712DW, Laser, Monocrom, 
Format A4, Duplex, Rețea, Wi-Fi, Scanare Duplex, 2 
ani garantie. 

1   

5 Wireless  
Specificații tehnice: AX1800 Mbps dual band 1 port 
Gigabit, 4 antene interne, IEEE802,3at PoE, Wi-Fi 6, 
montare pe tavan/perete, 1 ani garanție 

1   

6 Laptop Refurbished 
Specificații tehnice: 
5580, Refurbished IntelCore i5 6300U 2.4 GHz, Intel 
HD Graphics 520, Wi-Fi, Bluetooth, WebCam, Display 
15,6” 1366by 768, 8Gb DDR4, 128Gb SSD M.2, 
Windows 10 Pro installed 3 ani garantie 

2   

7 SSD  
Specificații tehnice:  
A400S, 240 GB, 2.5 inch, S-ATA 3, 3D, 1 ani garanție 

1   

 TOTAL   19635 
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IV. REDACTAREA OFERTEI 

Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă de preț în catalogul electronic din SEAP, 
conținând produsele menționate mai sus, propunerea financiară se va face atât pentru 
o unitate, cât și pentru valoarea totală, exprimată în lei fără TVA; 
Oferta tehnică privind prevederile din Necesități minim obligatorii și Declarația 
privind conflictul de interese se va transmite la adresa de e-mail: 
contabilitatedajhr@madr.ro. 
Oferta se va redacta în limba română; 
Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 
depunere. 
 
V. CRITERI DE ADJUDECARE: 
Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și are 
prețul total cel mai scăzut în lei fără TVA. 

VI. MODLITĂŢI DE PLATĂ: 
Plata produselor se va face cu ordin de plată, în termeni de maxim 30 zile de la 
emiterea facturii. 

 

Director executiv Responsabil cu achiziții publice  

Romfeld Zsolt Geréd-Csáki Hajnal  
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