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Necesităţi minime obligatorii pentru 
„Servicii de gazduire a site-ului web, hosting pe server”

Cod CPV 72415000-2

A. GENERALITĂŢI: 

Necesităţile minime obligatorii fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi  
prezentarea ofertel şi  constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de 
către fiecare ofertant (prestator) propunerea financiară (oferta de preţ). 

B. DATE DE IDENTIFICARE A PRODUSELOR: „Servicii de gazduire a site-ului web, 
hosting pe server”, Cod CPV 72415000-2

În cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Harghita organizăm  programe  și  proiecte  de  conservare  și  promovare  a  culturii 
tradiționale Harghitene. Pentru derularea activității avem pagină web și pentru siguranța 
noastră se va achiziționa „Servicii de gazduire a site-ului web, hosting pe server”  Cod 
CPV 72415000-2 

 

C. CARACTERISTICILE PRODUSELOR NECESARE: 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, 
Având CUI: 19217400, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita, Str. 1 Dec. 
1918, nr.9, etaj 2, tel.0266214440 

Adresă web: www.hagyomany.ro

Durata web-hosting: până la 31 decembrie, 2017, cu posibilitatea de reînnoire.

Bugetul maxim aprobat: 200 lei/lună (inclus TVA), total: 1600 pe anul 2017, 1333,33 lei 
fără TVA pentru 8 luni, fără TVA.

Acoperiri obligatorii minime achizitionate: 

Trafic lunar minim: 1000 GB

Memorie minimă: 6 GB dedicat

CPU minim: 6 GHZ dedicat

Backup: externai zilnic în minim 2 centre de date diferite

Posibilitate de găzduire minim 40 domenii

Panel control: Plesk, ultima versiune

PHP: versiuni multiple inclusiv cea mai recentă selectabile separat pentru fiecare domeniu

Sistem de gestiune a bazelor de date MariaDB sau MySQL

Servere DNS: multiple în România şi în cel puţin o ţara membru UE

Suport tehnic cu răspuns max.2 ore cel puţin în timpul zilelor lucrătoare între orele: 9-15

Firewall pe server

http://www.hagzomanz.ro/


D. CERINŢE:

Ofertantul va elabora propunerea financiară și tehnică astfel încât aceasta să furnizeze 
toate informațiile solicitate cu privire la caracteristicile obiectului.

E: Modalități de plată:

Plata produselor se va face odată pe sfert de an (3 luni), în lei, la contul de Trezorerie al 
furnizorului, cu ordin de plată, în termen de maxim 30 de zile de la recepția facturii.

Depunerea ofertei înseamnă acceptarea condițiilor menționate în prezentul document.

manager 

Lőrincz Ildikó

Odorheiu Secuiesc, la  05.05.2017 


