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Necesităţi minime obligatorii pentru 
„Servicii tipografice şi servicii conexe” 

Cod CPV 79800000-2 

A. GENERALITĂŢI: 

Necesităţile minime obligatorii fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi  
prezentarea oferte 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  tipografice  şi  servicii 
conexe”, Cod CPV 79800000-2  

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.

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 programelor avem nevoie de un pachet servicii 
tipografice  și  servici  anexe  și  pentru  siguranța  noastră  se  va  achiziționa  „Servicii 
tipografice şi servicii conexe” Cod CPV 79800000-2.

Descriere serviciu:  

Servicii tipografice pentru prezentări carte desfășurate în anul 2017 în cadrul programului 
instituției ”Expoziții, prezentări cărți” aprobat de către Consiliul Județean Harghita pentru 
anul 2017. 

C. CARACTERISTICILE PRODUSELOR NECESARE

Obiectul achiziției îl reprezintă tipărirea produselor din tabelul de mai jos:

Nr. crt. Denumire produs UM Cantitate

1. Afişe  format A2 (420 x 594 
mm),  pe  DCM  130g   /mp 
(4+0) culori  HU

buc 150

2. Afişe format A3 (297 x

420 mm), pe DCM 150g /mp 
(4+0) culori HU

buc 150

D. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI:

1. Având în vedere specificul evenimentelor pentru care se dorește achiziționarea acestor 
materiale, solicităm produse de calitate superioară.

2.  Prestatorul  va  livra  produsele  comandate  la  sediul  achizitorului   în  condiții  de 
valabilitate și calitate.

3. Prestatorul  va livra produsele în termen de 2 (două) zile de la lansarea comenzilor 
achizitorului.

4.  Prestatorul  este  obligat  să  conlucreze  cu  Centrul  Județean  pentru  Conservarea  și 
Promovarea Culturii Tradiționale Harghita.



În cazul în care prestarea serviciilor nu pot fi realizate din motive obiective, Furnizorul este 
obligat să anunţe beneficiarul în timp util dar nu mai puţin de o săptămână înainte de 
desfăşurarea  acestuia,  urmând ca  Furnizorul  să  propună  alte  variante  similare  pentru 
lucrarea respectivă, acceptate de beneficiar.

E. OBLIGAȚIITE BENEFICIARULUI:

1.  Beneficiarul  va furniza Prestatorlui  toate  datele  și  caracteristicile  necesare  derulării 
acestui program.

2. Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica calitatea materialelor achiziționate.

F. MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Plata serviciului se va face la contul de Trezorerie al furnizorului, cu ordin de plată, în 
termen de maxim 30 de zile de la recepția calitativă a serviciului 

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

Penalizările  pentru  întârzierile  de  livrare  sau  plată  sunt  de  0,1%  pe  zi  din  valoarea 
produselor nelivrate sau din suma de plată rămasă neachitată și rămân valabile până la 
îndeplinirea obligațiilor .

Depunerea ofertei înseamnă acceptarea condițiilor menționate în prezentul document.

Manager 

Lőrincz Ildikó

Odorheiu Secuiesc, la  20.03.2017 


