
ROMANIA
MINISTERUL APARARn NATIONALE

CENTRUL MILITAR JUDETEAN HARGHITA
N'r.ţr”25%0 din 3 l AUE. Zilîl

Miercurea Ciuc
Nr.CFH. 58 30 1/0 4. 0692024

Necesităţiminim obligatorii
privind achiziţia a unor scaune ergonomice

I. INTRODUCERE

II. OBIECTULACHIZITIEI PUBLICE:

NECLASIFICAT
Exemplar nr._

APROBAT
Birta Anta

Direct r gen ral

\

Necesităţile 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 şi financiară.

Obiectul achiziţiei constă în achiziţionarea a unor scaune ergonomice

III. CARACTERISTICILEOBIECTULUIACHIZITIEI

cod CPV 39113000 —7- diverse scaune

Nr. „ _
OBSERVATII OPTIUNI

crt.
PRODUSE U/M CANTITATEA FIRMA PRODUCATOARE

Structură — metalică
Şezut şi Spătar — tapiţat cu material textil
Grosime tapiterie — minim 3,5 — 430 cm

Scaune fixe Culoare - negru
conf. anexa 1 Dimesiuni (ÎXLXA) — 84x48x43 cm

1 Buc. 15 v . „Latime spatar - 48 cm
Lăţime totală - 53 cm
Înăţirne sezut - 45 — 50 cm
Greutate suportată - mimim l20 kg
Alte - tălpi antidetapante
Dimesiuni cm (ÎXLXA) - 1 10420 x 60—70 x 60—75
Ajustare sezut - 40 — 55 cm
Adâncime şezut — 45 — 50 cm
Lăţime şezut - 50 — 55 cm

Scaune birou Înălţime Spătar - 65 — 75 cm
ergonomice Lăţime Spătar - 50 — 55 cm

,) conf. anexa 2 Buc 1 5 Model — cu braţe
“ ' ' Reglabil pe înălţime - da

- rotativ, elemente deAlte . .reglare uşor acceSibile,
Greutate suportată - mimim 120 kg
Material — material textil
Culoare _

— negru
Model - cu braţe

Produsl trebuie să fie noi şi neutilizate.

ldin'Z



NECLASIFICAT

IV. VALOAREA ESTIMATA:
Valoarea estimată a achiziţiei este de 6750,00 lei fără TVA.
Gesturile de livrare vor fi suportate de către furnizor.

V. CONDITIIMINIMALEDE GARANTIE

— Perioada de garanţie a produselor va fi de minim 12 luni. începând cu data receptiei 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 înlocui produsul in perioada
convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor, Produsul care în timpul perioadei de
garanţie înlocuieşte pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la
data înlocuirii prodttsului. 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.

VI. CONDITIIDE LIVRARE

Termen de livrare: maxim 15 zile calendaristice de la data primirii comenzii.
Locaţia de livrare: sediul Centrului Militar Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.
1, judeţul Harghita.
VII. REDACTAREAOFERTEI
— Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă;
— Oferta va cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară;
— Propunerea financiară se va face atâi pentru o unitate, cât şi pentru valoarea totală, exprimată

în lei fără TVA.
— 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 îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are

costul total cel mai scăzut în lei fără TVA.
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