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SOLICITARE DE OFERTĂ
Referitor la: achiziția publică pentru achiziţionare de hârtie pentru fotocopiatoare (hârtie
de copiat şi hârtie grafică)
Prin prezenta vă rugăm să ne trimiteţi o ofertă pentru achiziţionare de hârtie pentru
fotocopiatoare (hârtie de copiat şi hârtie grafică) în felul în care acestea sunt enumerate în
necesitățile minim obligatorii.
În vederea elaborării unei propuneri financiare pentru produsele menționate, operatorii economici
interesați vor putea accesa și descărca formularele, respectiv Necesitățile minim obligatorii, de pe siteul Consiliului Județean Harghita, http://achizitiipublice.judetulharghita.ro/cumpararidirecte.
Pentru informații suplimentare și clarificări vă rugăm să vă adresați la adresa de e-mail:
cmj.harghita@yahoo.com. tel.0266-371520 int 113, mobil 0741132957.
Prețul ofertei, exprimat în lei, fără TVA, va fi ferm, neajustabil și valabil pe toată perioada de
derulare a comenzii.
Oferta financiară se va referi la prețul produselor, exprimat în lei, fără TVA, și va fi ferm,
neajustabil și valabil pe toata perioada de derulare a achiziției.
Oferta câștigătoare va fi cea care respectă cerinţele formulate în Necesitățil minime obligatorii
are prețul cel mai scăzut.
Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 zile faţă de data limită de depunere a ofertelor.
Valoarea estimată a achiziției este de 762,00 fără TVA.
Modalități de depunere a ofertei:
1.Oferta financiară, oferta tehnică: privind prevederile din Necesități minim obligatorii și
Declarația privind conflictul de interese se va transmite la adresa de e-mail:
cmj.harghita@yahoo.com. sau în plic închis la Centrul Militar Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc
Str. Piaţa Cetăţii nr.1, până la data de 03.12.2021. ora 23:59.
2.Pentru Oferta financiară se indica nr. de cod propriu din Catalogul electronic din SEAP.

IMPORTANT! Toate documentele transmise vor fi semnate cu semnătură electronică.
Cu deosebit respect,
COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR JUDEŢEAN HARGHITA
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