
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
EDITURA HARGHITA 

De acord,

Mihály Gergő

Nr. înreg: 824/3.11.2021

NECESITĂȚI MINIME OBLIGATORII
pentru achiziționarea de servicii de întreținere, găzduire și dezvoltare pagină web

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

II: Sursa de finanțare: bugetul de venituri și cheltuieli, venituri proprii
III. Denumirea serviciilor: Servicii găzduire, intreținere și dezvoltare pagină web
IV. COD CPV:
72415000-2 Servicii de găzduire pentru operare siteuri
72413000-8 Servicii de proiectare siteuri
72417000-6 Nume de domenii de internet
72416000-9 Furnizare de servicii de aplicații
72421000-7 Servicii de dezvoltare de aplicații client internet sau intranet
72212222-1 Servicii de dezvoltare de software pentru servere web
V. Modalitatea de desfășurare a achiziției: achizitie directa prin solicitare ofertă

Reguli de publicitate: publicare pe site-ul achizitiipublice.judetulharghita.ro
V. Obiectul achiziției
Servicii  de întreținere, dezvoltare și alte servicii conexe aferente operării siteului oficial al 
Editurii Harghita
V.1. Descrierea operațiunilorde intreținere, dezvoltare care urmează a fi efectuate:

a) asigurarea operării corecte ale siteului
b) întreținerea siteului, înlăturarea erorilor, greșelilor care apar în timpul operării
c) Efectuarea dezvoltărilor, modernizărilor prin care siteul poate funcționa mai bine
d) asigurarea funcționării magazinului online în cadrul siteului cu dezvoltările, 

modificările necesare care se ivesc pe parcursul operării, în interesul deservirii oprime a 
abonaților și persoaneleor care comandă online publicațiile Editurii Harghita
V.2. Condiții specifice:

a) ofertantul câștigător va avea dreptul de administrator al siteului pentru 
efectuarea modificărilor, dezvoltărilor semnalate de instituție. În acest sens 
ofertantul va colabora cu angajații desemnați din partea Editurii Harghita cu scopul 
operării în condiții optime ale siteului. 
b) ofertantul va garanta prezența fizică la sediul achizitorului specificat la punctul I, în
termen maxim de 24 ore de la solicitarea verbală sau scrisă al achizitorului.
c) ofertantul desemnat câștigător acceptă plata unei garanții de bune execuție având
o valoare 1% din valoarea contractului încheiat. Garanția de bună execuție poate fi 

http://www.cpv.enem.pl/ro/72212222-1


realizată și prin contract de garanție încheiat cu o societate de asigurare, cu 
cesionarea în favoarea achizitorului.

VI. Condiții de participare:
Fiecare ofertant va depune următoarele acte:
- autorizația de expert în domeniul serviciilor IT 
- dovada înregistrării fiscale
- copie certificat de înregistrare ORC
- dovada inexistenței debitelor la bugetul local și de stat – în speță, până la semnarea
contractului pot fi înlocuite cu declarație pe propria răspundere a reprezentantului 
legal.
- declarația privind inexistența situațiilor de conflict de interese pentru 
reprezentantul legal și pentru persoana desemnată pentru controlul financiar 
preventiv. 
- oferta de preț
- declarația privind acceptarea condițiilor contractuale conform modelului de 
contract anexat, - în speță ofertanții 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 5. 
noiembrie. 2021, orele 16, fie fizic în plic închis la sediul Editurii, fie digital prin email 
la adresa szekelyfold@hargitamegye.ro, și care conțin toate documentele prevăzute 
la punctul VI. Condiții de participare, și cel mai avantajos din punct de vedere 
economic.

Bodor Zsolt
Secretar de redacție

Miercurea Ciuc, la 3. noiembrie. 2021.


