
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA 
EDITURA HARGHITA 

M 
De acord/7 

Mihâly Gergo 

Nr. înreg: /17.11.2021 

NECESITĂŢI MINIME OBLIGATORII 
pentru achiziţionarea de servicii de realizare materiale promoţionale video pentru 

promovarea seriei de volume Szekely Konyvtâr 

I. Autoritatea contractantă: Editura Harghita 
Date de indentificare: 
Sediu: Miercurea Ciuc, str. Tudor Vladimirescu nr. 5 
Cod de identificare fiscală: 11527791 

II: Sursa de finanţare: bugetul de venituri şi cheltuieli, venituri proprii 
III. Denumirea serviciilor: Servicii de realizare materiale promoţionale video pentru 
promovarea seriei de volume Szekely Konyvtâr 
IV. COD CPV: 
92111210-7 - Producţie de filme publicitare 
V. Modalitatea de desfăşurare a achiziţiei: achiziţie directa prin solicitare ofertă 
Reguli de publicitate: publicare pe site-ul achizitiipublice.judetulharghita.ro 
V. Obiectul achiziţiei 
Servicii de realizare materiale promoţionale video pentru promovarea seriei de volume 
Szekely Konyvtâr 
V.l . Descrierea serviciilor de producţie de filme publicitare care urmează a fi efectuate: 

a) durata filmelor publicitare să fie între 2-7 minute 
b) filmele publicitare să se poată să fie încărcate pe canalul youtube al Editurii 

Harghita 
c) filmele publicitare să se poată să fie promovate pe reţeaua de socializare 

Facebook 
V.2. Condiţii specifice: 

a) ofertantul câştigător va preda filmele pentru utilizare ulterioară şi pe suport dvd 
sau memory stick 

b) ofertantul desemnat câştigător acceptă plata unei garanţii de bune execuţie având 
o valoare 1% din valoarea contractului încheiat. Garanţia de bună execuţie poate fi 
realizată şi prin contract de garanţie încheiat cu o societate de asigurare, cu 
cesionarea în favoarea achizitorului. 

VI. Condiţii de participare: 
Fiecare ofertant va depune următoarele acte: 
- autorizaţia de expert în domeniul serviciilor IT 
- dovada înregistrării fiscale 
- copie certificat de înregistrare ORC 



- dovada inexistenţei debitelor la bugetul local şi de s t a t - î n speţă, până la semnarea 
contractului pot fi înlocuite cu declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului 
legal. 
- declaraţia privind inexistenţa situaţiilor de conflict de interese pentru 
reprezentantul legal şi pentru persoana desemnată pentru controlul financiar 
preventiv. 
- oferta de preţ 
- declaraţia privind acceptarea condiţiilor contractuale conform modelului de 
contract anexat, - în speţă ofertanţii pot propune modificări ale prevederilor 
contractuale împreună cu oferta înaintată. 

VII. Criterii de adjudecare: 
Vor fi luate în considerare doar ofertele care au fost depuse până la data de 19. 
noiembrie. 2021, orele 16, fie fizic în plic închis la sediul Editurii, fie digital prin email 
la adresa szekelyfold@hargitamegye.ro, şi care conţin toate documentele prevăzute 
la punctul VI. Condiţii de participare, şi cel mai avantajos din punct de vedere 
economic. 

Bodor Zsolt 
Secretar de reda 

Miercurea Ciuc, la 17. noiembrie. 2021. 
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