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Necesita# minim obligatorii
privind achizifia a 3 (trei) calculatoare de birou

I. INTRODUCERE

Necesitáfile minim obligatorii fac parte integrantá din documentada de atribuiré §¡ 
constituie ansamblul cerintelor minime §i obligatorii pe baza cárora se elaboreazá de catre flecare 
ofertant propunerea tehnicá si financiará.

II. OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE este fumizarea a 3 (trei) calculatoare de birou 
necesare dotárii cu tehnicá IT performantá pe care sá poatá sá ruleze noile sisteme de operare 
necesará personalului din Centrul Militar Jude(ean Harghita in vederea executarii sarcinilor §i 
misiunilor specifíce.

III. CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZITIEI

Nr.
crt PRODUSE U/M CANTITATEA CARACTERISTICI 

TEHNICE MINIME

1 calculator de birou /monitor 19 
/mouse /tastaturá buc. 3

- intel core 13
- 3,7 GHz
- HDD 500 GB
- SATA 3
- monitor 19"

IV. VALOAREA ESTIMATÁ

Valoarea estimatá a achizitiei este de 4200,00 lei fárá TVA, la care se adaugá TVA in valoare de 
798,00 valoarea totalá a achizitiei fiind 4998,00 lei cu TVA.

Costurile de livrare vor fi supórtate de cátre fumizor.



NECLASIFICAT

V. CONDITII MINIMALE DE GARANTIE

-  Perioada de garantie a produselor va fi de minim 24 luni, începând eu data receptiei efectúate 
dupa livrarea acestora la sediul achizitorului;

-  Achizitorul are dreptul de a notifica ¡médiat fumizorului, în scris, de orice plângere sau 
reclamatie ce apare în conformitate eu aceastâ garantie;

-  La primirea unei astfel de notifican fumizorul are obligaba de a înlocui produsul în perioada 
convenità, farà costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care în timpul perioadei de 
garante înlocuieste pe cel defect beneficiazâ de o noua perioada de garantie care curge de la 
data înlocuirii produsului.

-  Dacá fumizorul, dupà ce a fost înçtiin|at, nu reuçeçte sà remedieze defeepunea în termen de 
20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despàgubire un nou produs 
similar.

VL CONDITII DE LIVRARE

Termen de livrare: maxim 15 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnàrii
contractului.
Locadia de livrare: sediul Centrului Militar Judetean Harghita, Miercurea Ciuc, Piata Cetàtii nr.
1, judepd Harghita.

VIL REDACTAREA OFERTEI

-  Fiecare ofertant va prezenta o singurà oferta;
-  Oferta va cuprinde propunerea tehnicà $i propunerea financiará;
-  Propunerea financiará se va face atât pentru o unitate, cât ?i pentru valoarea totalâ, exprimatà 

în lei farà TVA, respectiv eu TVA;
-  Oferta se va redacta în limba românâ;
-  Valabilitatea ofertei trebuie sà fie de minim 30 zile de la termenul limità de depunere.

VIII. Criterii de adjudecare:

Va fi selectatà oferta care îndeplineste tóate cerintele solicitate prin prezenta $i care are
costul total cel mai scàzut în lei farà TVA.
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