
  
 

  

 

Direcţia economică                                                                                    

Nr._________/________2022                                                              

     

SOLICITARE DE OFERTĂ    

 

Referitor la : Privind atribuirea contractului  de furnizare produse, materiale 

educaționale utilizate în organizarea de activități practice,  în vederea implementării 

măsurilor educative în cadrul Programului pentru școli al României - pentru anul școlar 

2021-2022, conform Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 448/2021 ” Organizarea 

de zile tematice dedicate consumului de fructe și/sau legume proaspete și a produselor 

lactate, activități educative practice, pentru clasele pregătitoare  cu temă: ’’ La școală și 

acasă, numai hrană sănătoasă! „ și achiziționarea de materialelor educaționale pentru 

anul  școlar 2021 -2022, cod CPV: 42964000-1. 

 

În vederea elaborării unei propuneri financiare pentru furnizarea serviciilor menționate, 

operatorii economici interesați vor putea accesa și descărca necesității minime 

obligatorii de pe site –ul Consiliului Județean Harghita: 

http://achizitiipublice.județulharghita.ro/cumpararidirecte  

 

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.  

Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 zile faţă de data limită de depunere a 

ofertelor. 

Pentru informații suplimentare și clarificări Vă rugăm să vă adresați la adresa de e-mail: 

benkeseva@hargitamegye.ro.  

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut în 

condițiile de asigurării calității care îndeplinește toate cerințele solicitate prin 

Necesitățile minime obligatorii. 

Valoarea estimată totală a achiziției acestui serviciu este de  130 000 lei fără TVA, 

        

Modalitatea de depunere a ofertei:  
1. Oferta financiară, Oferta tehnică privind respectarea cerințelor minime 

obligatorii, precum și Declarația privind conflictul de interese vor fi transmise pe 

adresa de e-mail specificată mai jos, sau 

http://achizitiipublice.județulharghita.ro/cumpararidirecte
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2.  Pentru Oferta financiară se poate indica numărul de cod propriu din Catalogul 

electronic din SEAP pentru produsul solicitat și împreună cu Propunerea tehnică 

privind respectarea cerințelor minime obligatorii, Declarația privind conflictul de 

interese se vor transmite la adresa de e-mail  benkeseva@hargitamegye.ro 

 

3. Data limită de depunere a ofertei până la data de  03.06.2022. ora 14.00 

4. Toate documentele transmise vor fi semnate cu semnătură electronică. 

 

Anexe: Necesități minime obligatorii 

- Declarația privind conflictul de interese  

 

Informații suplimentare se pot obține de la Autoritatea Contractantă: 

Persoana de contact: Benkes Éva 

- E-mail: benkeseva@hargitamegye.ro 

- Tel: 0266 – 207700 int 1412 

 

 

 

Cu respect, 

Direcția economică 

Bicăjanu Vasile 

Director executiv 

 

 

 

Miercurea Ciuc, la 31.05 .2022                                                                                                               
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