
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Direcția resurse umane și comunicare 
Compartimentul management informatic 
Nr. Înreg: 

 
 Aprobat, 
 Szőcs István 
 director executiv 
 
 
 

Necesități minime obligatorii 
privind procedura de achiziția directă cu titlul: 

Servicii de înregistrare / prelungire nume de domenii tip .ro, .eu, .info, etc. 
 
 

I. INTRODUCERE 

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 ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziționarea serviciului de înregistrare/reînnoire 

a unor nume de domenii (Cod CPV: 72417000-6), având în vedere necesitatea de 

promovare, prin supbagini tematice specifice, a imaginii Consiliului Județean Harghita și 

a județului Harghita prin intermediul internetului. 

III. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 

Se dorește reînnoirea a 2 nume de domenii tip .ro pe numele Consiliului Județean 
Harghita, cu taxă de mentenanță pe o perioadă de 5 ani. Domeniile ce se doresc a fi 
achiziționate vor fi nominalizate după desemnarea ofertantului câștigător. 
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IV. VALOAREA ESTIMATĂ 

Valoarea estimată a achiziției este de 741,84 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare 
de 140,94 lei, valoarea totală a achiziției fiind 882,78 lei. Locul de prestare al serviciilor va 
fi sediul Consiliului Județean Harghita. 

VI. CONDIŢII DE LIVRARE 

Termen de livrare: maxim 15 zile de la primirea comenzii. 

VII. REDACTAREA OFERTEI 

− Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă; 

− Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară 

− Propunerea financiară se va face atât pentru o unitate, cât și pentru valoarea totală, 
exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA; 

− 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 serviciile solicitate, îndeplinește toate cerințele 
prevăzute prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei fără TVA. 
 
 
Miercurea-Ciuc, 10.06.2022 

 
 
  Întocmit 
  Farkas Tamás István 
  inspector de specialitate 
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