
 

Nr.: 623/03.06.2020 

Solicitare de ofertă 

 
Referitor la: "Servicii tipografice şi servicii conexe"- Cod CPV 79800000-2 

 

Prin prezenta vă rugăm să ne trimiteți o ofertă financiară și tehnică pentru servicii tipografice şi 

servicii conexe pentru realizare carte conform Necesităților minime obligatorii. 

În vederea elaborării unei propuneri financiare și tehnice pentru serviciul sus menționat, operatorii 

economici interesați vor putea accesa și descărca cerințelele formulate în documentația anexată cu nr. 

înreg 624/03.06.2020, respectiv declarația de conflict de interese de pe site-ul instituției:  

https://hagyomany.ro/achizitii-publice/?lang=ro 

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați la adresa de email: 

office@hagyomany.ro, și adresele din documentul date de contact. 

 

Oferta tehnică va fi formulată conform cerințelor formulate în Necesităţi minime obligatorii pentru 

"Servicii tipografice şi servicii conexe" care stabilește caracteristicile și condițiile minimale pentru 

aceste servicii. 

Oferta financiară se va referi la prețul serviciului exprimat în lei, fără TVA, neajustabil și valabil pe 

toată perioada de derulare a comenzii. 

Vă rugăm să ne comunicați oferta Dvs. financiară cu prețul exprimat în lei, fără TVA, cu mențiunea 

procentului de TVA aplicat pentru servicii tipografice şi servicii conexe. Totodată cerem în mod 

obligatoriu trei (3) publicații anterioare (coperta și primele trei pagini scanate) și trei (3) recomandări 

de la editurile acestora. 

 

Oferta câștigătoare va fi cea care are costul cel mai scăzut, excluzând prețurile exagerat de scăzute 

(care diferă cu mai mult de 25% de prețul mediu al ofertanților), în mod obligatoriu trei (3) publicații 

anterioare (coperta și primele trei pagini scanate) și trei (3) recomandări de la editurile acestora, și care 

respectă cerințele formulate în Necesităţi minime obligatorii, și care acceptă să trimită un  exemplar de 

probă, un proof of concept al volumului pe care urmează a fi tipărit pentru a verifica calitatea tiparului 

la 3 (trei) zile după lansarea comenzii.  

 

Modalități de depunere a ofertei: 

1. Oferta financiară se depune în catalogul SEAP până la data de 5 iunie 2020 .orele 12.00 

2. Oferta tehnică și Declarația privind conflictul de interese se va transmite la adresa de e-mail: 

office@hagyomany.ro până la aceeași dată, indicând poziția ofertei financiare din CE 

(catalogul electronic din SEAP)  

 

 
Bartalis Izabella,      

   

manager 

 

Odorheiu Secuiesc, 03.06.2020 
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Nr: 624/03.06.2020 

Necesităţi minime obligatorii pentru 

"Servicii tipografice şi servicii conexe" 

Cod 79800000-2 
 

A. GENERALITĂŢI:  

Necesităţile minime obligatorii fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 

ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

(prestator) propunerea tehnică şi financiară (oferta de preţ).  
 

B. DATE DE IDENTIFICARE A PRODUSELOR: „Servicii tipografice şi servicii conexe”: cod 

CPV 79800000-2 

În cadrul  Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita 

organizăm programe și proiecte de conservare și promovare a culturii tradiționale Harghitene.  

Pentru derularea programelor avem nevoie de servicii tipografice şi servicii conexe cu scopul realizării 

unei cărți, și se va achiziționa „Servicii tipografice şi servicii conexe”.  

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.  

C. CARACTERISTICILE PRODUSELOR NECESARE:  

Descrierea serviciului:   

Servicii tipografice și servicii conexe pentru tipărire volum cu titlul ”Istoria secuimii” în perioada 9-30 

iunie, 2020 în cadrul programului instituției ”Editarea materialelor de specialitate”, aprobat de către 

Consiliul Județean Harghita pentru anul 2020. Serviciul constă în activitate de tipărire și legare în 

calitate profesională a volumului cu titlul ”Istoria secuimii”. 

D. CERINŢE: 

Furnizorul garantează tipărirea și legarea în calitate superioară a volumului cu titlul ”Istoria secuimii”, 

în perioada 9 – 30 iunie, 2020 conform celor convenite între părţi în 5.000 de exemplare, în formatul 

din tabelul de mai jos: 

Nr. crt. Denumire și detalii produs UM Cantitate 

1. Carte format: 195x260mm 
Nr. culori pagini interioare: 4/4 
Suport pagini interioare: 115g DCM 
Nr. pagini interioare: 164 
Dimensiuni coperta 390x260 + [dimensiune cotor 

calculată de tipografie] = cca. 400x260* 
Nr. culori copertă: 4/1 
Suport coperta: carton duplex mat 300g 
Copertă plastifiată mat 
Legătorie: cusut/broșat 
 
*dorim să ne sugerați grosimea cotorului calculată pe baza 

grosimii hârtiei, cartonului și a legătoriei, ca să modificăm 

designul copertei corespunzător 

buc 5.000 

 



 

D. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI: 

1. Având în vedere specificul produsului, solicităm servicii de tipărire și legare de calitate 

superioară. 

2. Prestatorul va livra pe cheltuiala lui produsele tipărite comandate la sediul achizitorului în condiții 

de calitate. 

3. Prestatorul va livra produsele în perioada sus numită de la încheierea contractului cu achizitorul, iar  

un  exemplar de probă, un proof of concept al volumului pe care urmează a fi tipărit  pentru a verifica 

calitatea tiparului cel târziu până la 12 iunie 2020. 

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

Culturii Tradiționale Harghita cu sediul în Odorheiu Secuiesc pentru a putea realiza eventualele 

corecturi cu consilierul responsabil program al instituției. 

5. Prestatorul este obligat să completeze eventualele exemplare cu greșeli de tipar sau de legătorie. 

6. 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 putin de zece zile înainte de data limită, urmând ca 

Prestatorul să propună alte variante similare pentru lucrarea respectivă, acceptate de beneficiar. 

7. Prestatorul acceptă și respectă condițiile de realizare ale beneficiarului specificate în contractul de 

servicii legat de garanția de bună execuție. 

E. VALOAREA  ESTIMATĂ 

Valoarea estimată a serviciului este de max. 90.000 lei + TVA de 5%.  

 

F. OBLIGAȚIITE BENEFICIARULUI: 

1. Beneficiarul va furniza Prestatorului tot materialul pregătit pentru tipar necesar derulării acestui 

program. 

2. Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica calitatea serviciului achiziționat și să retrimită 

exemplarele cu greșeli de tipărire sau de legătorie. 

 

G. 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 informațiile 

solicitate cu privire la caracteristicile obiectului. 

Penalizările pentru întârzierile de predare sau plată sunt de 0,1% pe zi din valoarea serviciului 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           

Bartalis Izabella         

 

Odorheiu Secuiesc, la  03.06.2020



 

Harg i ta M eg ye i   

Hag yom á nyőrzés i  F orrás kö zpont  

Centrul Județean Pentru Cons ervarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Harghita 

 

Hargita Megye Tanácsa 

Consiliul Județean Harghita 

Centrul Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita 

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
      

RO-535600 Székelyudvarhely 

1918 December 1. utca 9. szám, II. emelet 

Tel: +40-266-214440, fax: +40-266-214441 

office@hagyomany.ro, www.hagyomany.ro 

RO-535600 Odorheiu Secuiesc 

str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, et. II 

Tel: +40-266-214440, fax: +40-266-214441 

office@hagyomany.ro, www.hagyomany.ro 

Date de contact 

 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita 

Sediu: Odorheiu Secuiesc 

Jud. Harghita, 

Str. 1 Dec. 1918, nr.9, etaj.2 

Tel: 0266-214440 

Cui: 19217400 

Persoana de contact: 

Pál Gyöngyvér- Ida – inspector de specialitate 
Tel: 0744-766695 

Email: office@hagyomany.ro



 

 

DECLARAŢIE 

privind existenţa sau absenţa situaţiilor de conflict de interese 

 

Subsemnatul/a,____________________________, având funcţia de _________________ 

la_________________________________în calitate de furnizor în cadrul contractului de furnizare, 

ce urmează a fi incheiat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiţionale Harghita, în vederea prevenirii ivirii situaţiilor de conflict de interese, în cunoştinţa 

prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 188/1999, privind statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.  176/2010 

privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, precum şi cele ale 

Codului Penal, declar pe propria mea răspundere, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59 din 

Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice. 

Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea 

duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele: 

1. Am / Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea 

contractului persoane care sunt soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul II inclusiv, cu persoanele cu 

funcţie de decizie în privinţa prezentului contract din cadrul Centrul Judeţean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita; 

2. Persoanele cu funcţie de decizie în privinţa prezentului contract au/nu au calitatea de 

asociat unic, funcţia de administrator şi nu sunt salarizaţi în cadrul societăţii comerciale pe care o 

reprezint, respectiv nu au calitatea de membru în organizaţia sau membru în organele de conducere, 

administrare şi control a organizaţiei pe care o reprezint; 

3. A-m-/Nu am cunoştinţă despre faptul, că persoanele cu funcţie de decizie în privinţa 

prezentului contract, soţul ori rudele de gradul I ale acestora, ar avea interese patrimoniale sau 

personale privind societatea comercială/organizaţia pe care o reprezint, care ar putea influenţa 

deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor lor; 

4. Mă aflu/Nu mă aflu, nici subsemnatul sau soţia/soţul şi nici rudele de gradul 1, în relaţii de 

angajament - de orice natură - cu nici una dintre persoanele cu funcţie de decizie în privinţa 

prezentului contract. 

Dau prezenta declaraţie cunoscând sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz de fals în 

declaraţii. 

 

 

 

Semnătura şi ştampila 

Data: 


