
BItrJLI0TECT| JUD[)TEI
,, KINJONI JANOS "

Necesitati minime obligatorii pentru
,,Servicii conexe tipiririi" Cod CPV

79820000-8
A. GENERALITATI:
NecesitSlile minime obligatorii fac parte integrantd din documentalia pentru
elaborarea gi prezentarea oferte gi constituie ansamblul cerinfelor pe baza
cdrora se elaboreazd de cdtre fiecare ofertant (prestator) propunerea financiard
(oferta de pret).

B. DATE DE IDENTIFICARE A PRODUSELOR: ,,Servicii conexe tipiririi
", Cod CPV 7982OOOO-8
BIBILIOTECA JUDETEANA "KA;ONI JANOS" avand CUI: 81 62237, cu sediul in
Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita, Str. Stadion nr. lbis tel.0266-371988.
in cadrut BIBILIOTECA JUDETEANA *KAJONI JANOS" organizdm
programe culturale. Pentru derularea programelor avem nevoie de un pachet
servicii tipografice se va achiziliona ,,Servicii conexe tipdririi"
Descriere serviciu:
"Servicii conexe tipdririi" pentru programul care se desfdgoard

in luna februarie-martie 2020 in cadru! programelor instituliei aprobate de cdtre
Consiliul Judelean Harghita pentru anul 2O2O.

C. CARACTERISTICILE PRODUSELOR NECESARE
Oferta cAgtigdtoare va fi cea care respecti cerinlele formulate, va prezenta raportul
calitate-pre! cel mai avantajos gi furnizeazd pe lAngd cele 20 de afige gi cele 2 proiectdri
grafice cel mai mare numdr de semne de carte in limita sumei disponibile.
Obiectul achiziliei Il reprezintd proiectarea gi tipdrirea produselor enumerate mai jos:

Nr.
crt.

Denumire produs U

M
Cantitate Pre! unitar

fdri TVA

Valoare totalS
cu TVA

1. Tipdrire afiqe format A3
420 x297 mm,
pe DCM
1309 /mp (4+O) culori RO

Proiectare grafici

(afig gi semn de carte)

b
u
c.

40 (1 ocazie) 3,36 134,40

2. Semn de carte format de o
pagini

210 x 60 mm (4+4) culori pe
DCM 300 g/mp folie la exterior

b
u
c.

35.000 0,09 3.150

TOTAL 3.284,4O



D.OBLIGAT!ILE 9I RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI:
1. AvAnd in .vedere- specificul evenimentului pentru care se doregte

achizilionarea acestor materiale, solicitdm produse de calitate superioarS.

2. Textele trebuie redactate in limba maghiard cu respectarea ortografiei gi

punctualiei.
3. Prestatorul va livra produsele comandate la sediul achizitorului in
condilii de valabilitate gi calitate.
4. Prestatorul va trimite electronic si tipdrit proiectul afigului gi semnului de carte
beneficiarului pentru vizualizare gi corectare. Prestatorul va livra produsele in
termen de 2 (doud) zile de la lansarea comenzilor achizitorului.
5. Prestatorul este obligat sd conlucreze cu BIBILIOTECA JUDETEANA "KAJONI
JANOS' .

in cazul in care prestarea serviciilor nu pot fi realizate din motive obiective,
Furnizorul este obligat sd anunfe beneficiarul in timp util dar nu mai putin de
o sdptimAnd inainte de desf5gurarea acestuia, urmAnd ca Furnizorul sd
propund alte variante similare pentru lucrarea respectivd, acceptate de
beneficiar.

E.OBLTGATilTE BENEFTCTARULUI :

1. Beneficiarul va furniza Prestatorlui toate datele si caracteristicile necesare
derulSrii acestui program.
2. Beneficiarul igi rezervd dreptul de a verifica calitatea materialelor
achizi!ionate.
3. Contractul se deruleazd in perioada februarie-martie 2O2O

F.MODALTTATT DE P LATA

PIata serviciului se va face la contul de Trezorerie al furnizorului, cu ordin de
platd, in termen de maxim 30 de zile de la receplia calitativd a serviciului
Ofertantul va elabora propunerea financiard gi tehnicd astfel incAt acestea sd

furnizeze toate informaliile solicitate cu privire la caracteristicile obiectului.
Penalizdrile pentru intArzierile de livrare sau platd sunt de 0,1o/o pe zi din
valoarea produselor nelivrate sau din suma de platd rimasd neachitatd gi rdm6n
valabile pdnd la indeplinirea obligaliilor .

Depunerea ofertei Tnseamnd acceptarea condifiilor menlionate in prezentul document.

Manager

Gyurai fy
/il/

Miercurea-Ciuc, la 29.01 .2020


