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Necesități minim obligatorii 
privind achiziţionarea unui CD cu lucrarea ”Consilier achiziții publice” cu servicii de 

actualizare pe o perioadă de 36 luni 

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 este achiziționarea unui CD cu lucrarea ”Consilier 

achiziții publice”, cu servicii de actualizare pe o perioadă de 36 luni, pentru buna 

desfășurare a activității personalului angajat din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Harghita cu privire la etapele procesului de achiziție publică, modele 

de documente necesare, sfaturi practice și alte informații esențiale cu privire la achizițiile 

publice. 

Cod CPV 79980000-7 Servicii de abonare 

III. DESCRIEREA OBIECTULUI ACHIZIȚIEI 

Lucrarea ”Consilier achiziții publice” pe suport CD trebuie să conțină următoarele: 

- Obligatii legale ale instituțiilor publice cu privire la achizițiile publice; 

- Greșeli care trebuie evitate, sancțiuni și amenzi prevăzute de lege; 

- Sfaturi practice de la specialiști în achiziții publice și auditori interni; 

- Modele de documente obligatorii; 

- 12 modele de proceduri operaționale privind achizițiile publice; 

- Informații despre: deschiderea și vizualizare ofertelor, publicarea documentației 

de achiziție, perioada de după publicarea anunțului de participare până la 

deschiderea ofertelor, atribuțiile entității contractante, evaluarea ofertelor; 

- Modele gata redactate, în foramt editabil, a documentelor obligatorii care trebuie 

întocmite pe parcursul procesului de derulare a unei achiziții publice. 
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Servicii adiționale: actualizarea informației timp de 36 luni conform modificărilor 

legislative din domeniu. 

V. VALOAREA ESTIMATĂ 

Valoarea totală estimată a achiziției este de 2.612,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 

de 5% în valoare de 130,60 lei, însumând un total de 2.742,60 lei cu TVA.  

VI. CONDIȚII MINIMALE DE GARANŢIE 

 Lucrarea ”Consilier achiziții publice” va putea fi accesată de pe CD, dar și online, în 

format electronic; 

 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, 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 remedia defecţiunea.  

 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. 

VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă de preț, conținând valoarea totală a 

produsului în lei fără TVA; 

 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 

depunere. 

 Oferta tehnică privind prevederile din Necesități minim obligatorii și Declarația 

privind conflictul de interese se va transmite la adresa de e-mail: 

ambrusgyongy@judetulharghita.ro . 
 

VIII. CRITERII DE ADJUDECARE: 

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințe solicitate prin prezenta și care are 

costul cel mai scăzut în lei fără TVA. 

Întocmit: 
Ambrus Imre  Ambrus Gyöngy-Imola 
şef serviciu  consilier 
 

 

 

 

 

Miercurea-Ciuc, 13.05.2020 
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