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Arhitect Şef 

Nr.             /            2021. 

 

NECESITĂŢI MINIM OBLIGATORII 

Privind achiziţia publică a serviciului de dezvoltare siteturi de specialitate  
www.tinutulsecuiesc-360.ro  și www.patrimoniuconstruit.ro 

 

1. Introducere  

Necesităţile 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 şi financiară. 

 

2. Obiectul achiziţiei publice este achiziţionarea serviciului de proiectare de siteuri 

www, servicii necesare pentru dezvoltarea siteurilor de specialitate 

www.tinutulsecuiesc-360.ro, www.patrimoniuconstruit.ro,  prin  extinderea gamei de 

prezentarea și promovarea a monumentelor istorice și siturilor arheologice prin 

panorame sferice HDR și imagini aeriene. 

Serviciul va cuprinde:  

dezvoltare site cu următoarele locații:  

Mănăstirea Franciscană Șumuleu – Biserică cu criptă, clopote (cu sunet) și șarpanta 

bisericii; Claustru; Capela Sf.Joan Botezătorul; 

Ansamblul conacului Emeric Adorján din Armășeni – conac +poartă; 

http://www.tinutulsecuiesc-360.ro/
http://www.patrimoniuconstruit.ro/
http://www.tinutulsecuiesc-360.ro/
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Șarpanta bisericii romano-catolice Zămislirea Sf. Fecioare din Armășeni; 

Centrul memorial al grănicerilor secui din Frumoasa (casa Dajbukát);  

Ruinele turnului bisericii medievale Csonkatorony – Tomești; 

Cetatea Budvár  din Odorheiu Secuiesc; 

Monumentul funerar al istoricului Orban Balázs cu șirul de porți tradiționale; 

Capela romano-catolică Sf.Anton Lăzarea; 

Mănăstirea Franciscană din Lăzarea – biserică cu capelă și criptă + claustrul mănăstirii; 

Ansamblul bisericii rom-cat. “A Tuturor Sfinților” din Lăzarea. 

Dezvoltarea siteurilor trebuie realizate în tehnologiile folosite la realizarea siteurilor 

(PHP, MySQL, HTML5 ). Descrierile locațiilor noi trebuie încărcate în 3 limbi 

(română, maghiară și engleză); 

3. Valoarea estimată 

Valoarea estimată a achiziţiei pentru servicii de proiectare site este de 15.210 lei fără 

TVA la care se adaugă TVA în valoare de 2.889,9 lei, valoarea totală fiind 18.099,9 lei. 

 

4. Condiţii minimale obligatorii: Toate drepturile de autor conexe cad în sarcina 

prestatorului și vor fi transferate gratuit beneficiarului odată cu recepția serviciilor. 

 

5. Condiţii de livrare 

Toate materialele vor fii transmise digital Consiliului Judeţean Harghita. 

Termenul de predare a materialului este 15.12.2021. 

 

6. Prezentarea ofertei 

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

depunere. 
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Oferta tehnică privind prevederile din Necesităţi minim obligatorii şi Declaraţia 

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

suvegeva@hargitamegye.ro 

 

7. Criterii de adjudecare 

 Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care 

are prețul cel mai scăzut în lei fără TVA. 

 

 

Întocmit 

Süveg Éva 

Responsabil program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 12.11.2021 
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