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Necesităţi minime obligatorii pentru 
„Achiziționarea de calculatoare portabile”

Cod CPV 30213100-6

A. GENERALITĂŢI: 
Necesităţile  minime  obligatorii  fac  parte  integrantă  din  documentaţia  pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora 
se elaborează de către fiecare ofertant (prestator) propunerea financiară (oferta 
de preţ). 

B. DATE DE IDENTIFICARE A SERVICIILOR „Achiziționarea de calculatoare 
portabile” Cod CPV 30213100-6
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, 
având CUI: 19217400, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita, Str. 1 Dec. 
1918,  nr.9,  etaj  2,  tel.0266214440.  În  cadrul  Centrului  Județean  pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita organizăm programe și 
proiecte  de conservare  și  promovare  a culturii  tradiționale  Harghitene.  Pentru 
derularea programelor avem nevoie de reînnoirie parcului de calculatoare cu 3 
calculatoare portabile și pentru buna funcționare a instituției se va achiziționa 
„calculatoa portabile” Cod CPV 30213100-6.

C. OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Obiectul  achiziției  este  cumpărarea directă  de 3 buc.  de computere  portabile 
(laptopuri) împreună cu sistem de operare Windows 10, respectiv 2 bucăți SSD 
120GB și 2 bucăți de mouse pentru laptop. Aceste computere portabile dorim a fi 
compuse din următoarele:

D. CERINȚE PENTRU LAPTOPURI: 
Laptop Refurbished Lenovo ThinkPad T420
- Intel Core i5-2520M
- min. 4GB Ram DDR3
- Hard Disk 320GB S-ATA
- DVDRW, Webcam, WiFi, display 14 inch
-  Windows 10 Home Refurbished Preinstalat

Buget: 4.500 lei total pentru toată achiziția  (cu TVA inclus). 

E. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI:
1. Ofertantul va elabora propunerea financiară și tehnică astfel încât aceasta să 
furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la caracteristicile obiectului.

Se acceptă oferte alternative cu condiția ca ele să prezinte performanțe similare 
sau echivalente și să se încadreze în bugetul maxim aprobat.

Ofertantul va furniza calculatoare profesionale de calitate superioară.

2. Prestatorul este obligat să conlucreze cu Centrul Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita.



3. În cazul în care livrarea nu poate fi realizată din motive obiective, Furnizorul 
este obligat să anunţe beneficiarul în timp util dar nu mai puţin de o săptămână 
înainte de desfăşurarea acestuia, urmând ca Furnizorul să propună alte variante 
similare pentru comanda respectivă, acceptate de beneficiar.

F. TERMENI ȘI CONDIȚII DE LIVRARE:

Livrarea  bunurilor  comandate  se  va  face  la  sediul  Centrului  Județean  pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita. Beneficiarul își rezervă 
dreptul de a verifica calitatea computerelor furnizate.

G. MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Plata serviciului se va face după achiziția celor comandate, în lei la contul de 
Trezorerie al furnizorului, cu ordin de plată, în termen de maxim 30 de zile de la 
recepția calitativă a comenzii. 

Ofertantul  va  elabora  propunerea  financiară  și  tehnică  astfel  încât 
acestea  să  furnizeze  toate  informațiile  solicitate  cu  privire  la 
caracteristicile obiectului.
Depunerea  ofertei  înseamnă  acceptarea  condițiilor  menționate  în 
prezentul document.

manager 
Lőrincz Ildikó

Odorheiu Secuiesc, la 02.11.2016 


