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Necesitifi minime obligatorii pentru
,rservicii conexe tiplririi" Cod CPV 79820000-8

A. GENERALITATI:
Necesitdlile minime obligatorii fac parte integrant[ din documentatia pentru elaborarea gi prezentarea

oferte gi constituie ansamblul cerintelor pe baza c[rora se elaboreaz6 de c[tre fiecare ofertant
(prestator) propunerea financiard (oferta de prej).

B. DATE DE IDENTIFICARE A PRODUSELOR: ,,servicii conexe iipl.i"ii
", Cod CPV 79820000-8
BIBILIOTECA JIJDETEANA *I<AIONI JANOS" avdnd CtJl:8162237, ctt sediul in Miercurea-

Ciuc, Jud. Harghita, Str. Stadion nr. lbis te1.0266-371988.
in cadru1 BIBILIOTECA JUDETEANA "KAJONI JANOS" organizdm programe culturale. Pentru

derularea programelor avem nevoie de un pachet servicii tipografice se va achizi[iona ,,Servicii
conexe tip[ririi"
Descriere serviciu:
"servicii conexe tipEririi" pentru programele desftqurate in perioada ianuarie-decembrie 2020 in
cadrul programelor instituliei aprobate de c6tre Consiliul Judelean Harghita pentru anul 2020.

C. CARACTERISTICILE PRODUSELOR NECESARE

Obiectul achizifiei il reprezintd proiectarea qi tip6rirea produselor enumerate mai jos:

D.OBLIGATIILE $I RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI:

l. Av6nd in vedere specificul evenimentelor pentru care se doreqte achizilionarea acestor materiale,

solicitdm produse de calitate superioard.

2. Prestatorul va livra produsele comandate la sediul achizitorului in condifii de

valabilitate qi calitate.
3. prestatorul va livra produselein termende 2 (doud)zile de la lansareacomenzilor

achizitorului.
prestatorul este obligat s6 conlucr eze uTBIBILIOTECA JUDETEANA *tcAJONl JANOS"
prestatorul trebuie salmit6 factur6 separatd pentru fiecare ocazie in parte gi trebuie si o predea

beneficiarului odatd cu livrarea produselor.

in carul in care .prestarea serviciilor nu pot ft realizate din motive obiective, Furnizorul este obligat

s[ anunte benefioiarul in timp util dar nu mai putin de o s6pt6m6n6 inainte de desfdgurarea

Nr. crt, Denumire produs gi caracteristici UM

va

1 Pachet srcrvicii cuprinzdnd: una Proiectare grafic6 plus Tipdrire 20 afiqe

lormat d3
',420 x297 mm), pe

DCM 1309 /mp

i4+0) culori RO. Limba afigelor poate fi rom6n6 qi maghiard. Sunt necesare

lunoqtinfe de ortografie maghiarS. Fumizorul trebuie sE emiti facttr6
separati pentru fiecare ocaziein parte 9i trebuie sd o predea beneficiarului

cdat6 cu livrarea produselor.
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acestuia, urm6nd ca Furnizorul sE propund alte variante similare pentru lucrarea respectivE,

acceptate de beneliciar.

E.OBLIGATIITE BENEFICIARULUI :

1. Beneficiarul va furnizaPrestatorlui toate datele qi caracteristicile necesare deruldrii acestui

program.
Beneficiarul iqi rezerv6 dreptul de a verifica calitateamaterialelor achizi[ionate.
Contractul se deruleazd in perioada ianuarie-decembrie 2020

F.MODALITATI DE PLATA

Plata serviciului sie va face la contul de Trezorerie al furnizorului, cu ordin de p1at6, in termen de

maxim 30 de zile de la receptia calitativd a serviciului
Ofertantul va elabora propunerea financiarl qi tehnicd astfel inc6t acestea sd" fixnizeze toate toate

informaliile solicitate cu privire la caracteristicile obiectului
Penalizdrile pentru intdrzieile de liware sau plati sunt de O,loh pe zi din valoarea produselor nelivrate

sau din suma de plat6 r6mas6 neachitatI qi rdm6n valabile pdni la indeplinirea obligaliilor .

Depunerea ofertei inseamn6 acceptarca condi{iilor men{ionate in prezentul document.

Gyulai Arthur
Manager


