
  
 

  

 
 
 
Direcția Arhitect șef 
Compartimentul pentru implementarea sistemului de gestionare a deșeurilor 
Nr. _________/____________ 
         
        

SOLICITARE DE OFERTE 
 
 

Referitor la: contractarea serviciilor „Realizarea Studiu de fezabilitate aferent 
proiectului Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul 
rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice 
digitalizate” 

Prin prezenta vă rugăm să ne trimiteţi oferta dumneavoastră pentru prestarea de ” 
Realizarea Studiu de fezabilitate aferent proiectului Dotarea punctelor de colectare a 
deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului 
Harghita, cu insule ecologice digitalizate”. 

Operatorul economic va face dovada că are obiectul de activitate corespunzător 
serviciilor oferite, în cadrul ofertei prezentând documente de autorizare emise în acest 
sens de instituțiile abilitate. 

În vederea elaborării unei propuneri tehnice și financiare pentru serviciile menționate, 
operatorii economici interesați vor studia următoarele documente: 

 - Necesitățile minim obligatorii pentru ”Realizarea Studiu de fezabilitate aferent 
proiectului Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul 
rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” 

 - Tema de proiectare pentru ”Realizarea Studiu de fezabilitate aferent proiectului 
Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în 
mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” 

Oferta obligatoriu va cuprinde oferta tehnică și oferta financiară. 

Oferta tehnică: va fi formulată conform cerințelor din Necesitățile minim obligatorii. 

La elaborarea ofertei tehnice ofertantul este obligat să  prezinte: 
- descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi prestate și nivelul calitativ al 
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- partea descriptivă, din care să rezulte că sunt îndeplinite și asumate în totalitate 

cerințele din documentația de atribuire, ofertantul având obligația de a face dovada 
conformității propunerii tehnice cu cerințele Necesităților minim obligatorii și 
eventualele clarificări/răspunsuri la clarificări, atașate invitației de participare publicate 
în site-ul propriu al achizitorului. Orice propunere tehnică elaborată prin simpla copiere 
a Necesităților minim obligatorii va fi respinsă ca neconformă. 

- graficul de realizare fizic și valoric a prestațiilor, cu detalierea activităților care vor 
fi derulate în cadrul contractului, cu indicarea etapelor esențiale a modului în care 
activitățile respective sunt realizate, precum și a resurselor umane alocate pe activități. 

- un exemplar de contract, semnat, ceea ce confirmă acceptarea clauzelor 
contractuale, sau, după caz, amendamente privind clauzele contractuale specifice. 

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor și 
obligațiilor prevăzute în Necesitățile minim obligatorii, în Tema de proiectare și a 
legislației în vigoare. 

Oferta financiară:  
Prestatorul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate 
informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare legate de 
obiectul contractului de achiziţie publică. Preţurile ofertate se vor fundamenta pe baza 
preţurilor de piaţă, luându-se în calcul şi previziunile privind inflaţia pe toată perioada 
executării contractului. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita, 
clarificări și precizări inclusiv privind preţurile indicate în oferte în cazul în care va 
considera ca preţurile respective nu reflecta realitatea de pe piaţă la momentul 
depunerii ofertelor.  
Oferta va conține Formularul de ofertă împreună cu anexa Centralizatorul de preț. 
 
- În cadrul ofertei financiare vor fi luate în considerare cheltuielile privind vizitele pe 
amplasamente, prezentarea documentației (draft) pentru informare și consultare 
publică și participarea obligatorie la ședințe organizate de beneficiar. 
- Prestatorul este responsabil pentru obținerea, după caz, tuturor avizelor, autorizațiilor, 
acordurilor şi aprobărilor, elaborarea documentaţiilor prevăzute de legislația română în 
vigoare. Contravaloarea taxelor/tarifelor sau costurilor aferente, avizelor, acordurilor, 
aprobărilor şi autorizaţiilor obţinute de Prestator cad în sarcina Prestatorului; 
- Prestatorul va realiza serviciile solicitate adoptând soluții tehnice viabile prin care 
costurile lucrărilor să fie minime în condiții de eficiență maximă. 
Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA. Suma aferentă TVA va fi 
menționată separat.  



  
 

  

 

 

Oferta câștigătoare: va fi cea care respectă cerințele formulate în Necesitățile minim 
obligatorii și în Tema de proiectare și are costul cel mai scăzut.  

Valoarea estimată a achiziției este de 270.000,00 lei fără TVA.  

Pentru informații suplimentare și clarificări vă rugăm să vă adresați la adresa de e-mail: 
horvathszekeresjulia@judetulharghita.ro. 

Modalitatea de depunere a ofertei: 
- Oferta Tehnică și Oferta financiară precum și Declarația privind conflictul de interese 
se vor transmite la adresa de e-mail: horvathszekeresjulia@judetulharghita.ro 

până la data de 08.12.2022, ora 12:00. 

Cu deosebită considerație,  

Incze Csongor   Fülöp Otília   Horváth Szekeres Júlia 
Administrator public   Arhitect șef    Consilier 

 
 
 
 
Miercurea Ciuc, 05.12.2022. 
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