
  
 

  

Direcția generală programe și proiecte 
Nr. Înreg:__________________ 

 
 

Necesități minim obligatorii privind  
procedura de atribuire a contractului de achiziţie cu titlul: 

achiziționarea directă a serviciilor de organizare eveniment necesare derulării proiectului 
“Prezentarea registrului de valori al județului Harghita prin spectacole de teatru de păpuși 

pentru copii 2022 “ în cadrul Programului HUNG-2022 al Ministerului Agriculturii din Ungaria 
 
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  
Consiliul Județean Harghita în calitate de beneficiar al proiectului “Prezentarea registrului de 
valori al județului Harghita prin spectacole de teatru de păpuși pentru copii 2022“ (HUNG-
2022/9540) răspunde de organizarea spectacole de teatru de păpuşi în regiunea Odorhei, 
care se va desfășura în perioada februarie-martie 2023.  
Cu scopul organizării cu succes a acestei activități, este necesară și propusă achiziționarea 
unor servicii de organizare eveniment, în cadrul cărora se vor realiza diferite activități 
specifice. 
 
III. SPECIFICAȚII TEHNICE 
 
Se dorește achiziționarea unor servicii de organizare evenimente pentru realizarea a 8 
spectacole de teatru de păpuși pentru copii în zona Odorhei. 
 
IV. VALOAREA ESTIMATĂ  
Valoarea estimată a achiziției este de 9823,66 lei fără TVA.  
 

V. CONDIŢII DE PRESTAREA SERVICIILOR  

Locul și data prestării serviciilor: localități în zona Odorhei, județul Harghita 

Termenul prestării serviciilor: cel târziu până la data de 30 martie 2023. 
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VI. ALTE OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚI  

Ofertantul va elabora propunerea financiară și tehnică astfel încât aceasta să furnizeze 
toate informaţiile solicitate cu privire la caracteristicile obiectului. În oferta tehnică și de 
preț vor fi incluse toate costurile în legătură cu prestarea serviciilor. 
Prestarea serviciilor se va face pe bază de comanda din partea achizitorului. 
Prestatorul are obligaţia de a asigura prestarea serviciilor solicitate conform prevederilor 
prezentelor necesități minim obligatorii.   
Toate serviciile prevăzute în prezentul ”Necesități minime obligatorii” trebuie să fie 
acoperite, în caz contrar oferta va fi respinsă ca neconformă. 
La promovarea evenimentului se vor folosi elementele brandului vizual al Consiliului 
Județean Harghita/achizitorului și al programului HUNG-2022 al Ministerului Agriculturii din 
Ungaria. 
Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica efectuarea corectă a prestării serviciilor oricând în 
timpul realizării.  
Consiliul Județean Harghita va furniza Prestatorului toate datele și caracteristicile necesare 
prestării serviciilor. 
 
VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 
 Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară, respectiv Declarația 

privind conflictul de interese; 
 Oferta se va redacta în limba română; 
 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere. 

 
VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 
Va fi selectată oferta care cuprinde toate produsele solicitate, îndeplinește toate cerințele 
solicitate prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei fără TVA. 

Zonda Erika   Farkas Enikő     Întocmit 

     Director general           Director general adjunct       Ianovits István Zsolt 

 

 

 

 

Miercurea-Ciuc, 31.01.2023  
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