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Birta Antal 

director general 

Necesități minim obligatorii 
privind achiziţia publică de servicii de telefonie mobilă 

I. Generalități: Consiliul Județean Harghita cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, 
nr. 5, are în vedere achiziționarea de servicii de telefonie mobilă și de internet mobil. 

II. Durata Contractului: este de 12 luni, începând cu luna mai 2020 până la 31.12.2020, cu 
posibilitate de prelungire prin Act adițional cu 4 luni, până la 30 aprilie 2021. 

III. Obiectul achiziției publice este asigurarea de servicii de telefonie mobilă și de internet 
mobil. 

IV. Volumul serviciilor achiziționate: Prestatorul va asigura servicii de telefonie mobilă 
pentru 1 abonament voce + date pe mobil, cu următorul trafic: 

1) Trafic de voce și SMS în rețele fixe și mobile (unități): 
a) național - nelimitat; 
b) internațional zona SEE - min. 300; 
c) internațional în afara zonei SEE - min. 30. 

2) Trafic de date național pe mobil - min. 10 GB. 

V. Modalitatea de atribuire: achiziție directă. 

VI. Criteriul de atribuire: oferta cu prețul abonamentului lunar cel mai mic, conformă cu 
cerințele tehnice obligatorii. 

VII: Valoarea estimată a contractului: 720 lei, fără TVA/12 luni. 

VIII. Cerințe tehnice obligatorii 

1. - Prestatorul va avea acoperire 4G, voce mobilă și date mobile, semnal bun/moderat 
în majoritatea localităților din județul Harghita; 

2. - Serviciul va permite transmiterea de mesaje SMS și MMS; 
3. - Pe perioada derulării contractului va fi asigurată înlocuirea gratuită a cartelei 

SIM, micro SIM, nano SIM pierdută, deteriorată sau din alte motive întemeiate, cu 
păstrarea numărului de telefon; 

4. - Se va asigura prin operatorii proprii solicitările curente de blocare/deblocare cod 
PUK, activare/dezactivare cartele SIM activare/dezactivare servicii internaţional şi 
roaming fără costuri suplimentare. Comanda se va face la solicitarea 
reprezentantului desemnat de Autoritatea contractantă, prin apel telefonic, fax 
sau e-mail; 

5. - Sistemul de tarifare va permite taxarea la secundă, cel târziu după primul minut; 
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6. - Se va asigura consultarea gratuită a mesageriei vocale de către abonat, precum şi 
activarea/dezactivarea acestui serviciu la solicitarea reprezentantului desemnat de 
Autoritatea contractantă; 

7. - Prețul abonamentului lunar ofertat va fi ferm pe toată perioada de derulare a 
contractului indiferent de traficul lunar realizat; 

8. - La expirarea Contractului Prestatorul va asigura menținerea/portarea, dacă este 
cazul, a numerelor de telefon pentru abonamentele existente fără taxe suplimentare; 

9. - La expirarea Contractului, acesta se consideră reziliat, fără necesitatea îndeplinirii 
unei alte formalităţi, dacă Achizitorul nu solicită menținerea numerelor de telefon 
active până la finalizarea operațiunii de portare a acestora. În acest caz Prestatorul 
se obligă să asigure gratuit serviciile ce fac obiectul prezentei achiziții pe o 
perioadă de 12 zile. 

IX. Redactarea ofertei 
10. - Ofertantul va prezenta o singură ofertă de preț exprimat în lei fără TVA, 

reprezentând valoarea lunară a abonamentului. Această valoare va fi ferm pe 
toată perioada de derulare a contractului; 

11. - Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 zile de la termenul limită de depunere a 
ofertei. 

Serviciul administrativ gospodăresc Întocmit 
Ambrus Imre Baricz Gergely 
şef serviciu referent 

Miercurea-Ciuc, 4 mai 2020 
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