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SOLICITARE DE OFERTĂ 
 

Referitor la: contractarea „Serviciilor de colectare, transport și neutralizare a 
animalelor moarte, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, de 
pe raza județului Harghita” 

Prin prezenta vă rugăm să ne trimiteţi oferta dumneavoastră pentru prestarea de 
”Servicii de colectare, transport și neutralizare a animalelor moarte, provenite din 
gospodăriile crescătorilor individuali de animale, de pe raza județului Harghita”. 

Operatorul economic va face dovada că are obiectul de activitate corespunzător 
serviciilor oferite, în cadrul ofertei prezentând documente de autorizare (autorizație 
sanitar veterinară, autorizație de mediu, transport autorizat DSVSA) emise în acest sens 
de instituțiile abilitate (Direcția Sanitar Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor, 
Agenția pentru Protecție Mediului, etc.) 

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

 - Necesitățile minim obligatorii pentru ”Servicii de colectare, transport și 
neutralizare a animalelor moarte, provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de 
animale, de pe raza județului Harghita” 

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 acestora 
- descrierea unității sau unităților de neutralizare și localizare a acestora 
 
- capacitățile funcționale și de performanță necesare exercitării activității de 
neutralizare,  cât și caracteristicile tehnice 
- numărul de înmatriculare și numărul mijloacelor de transport specializate, autorizate 
sanitar veterinar care vor fi implicate în activitatea de colectare a animalelor moarte. 
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Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor și 
obligațiilor prevăzute în Necesitățile minim obligatorii și a legislației în vigoare. 

Oferta financiară:  
La elaborarea ofertei financiare ofertantul este obligat să  prezinte în propunerea 
financiară valoarea și prețul unitar.  
Prețul unitar lei/kg va fi defalcat conform art. 13 alin (4) din HG NR. 551/2018.  
"(4) Intensitatea ajutorului de stat acordat potrivit prevederilor prezentei hotărâri este 
de până la 100% din costul activităţii de transport al animalelor moarte, cuprinzând 
preluarea, încărcarea în mijlocul de transport şi descărcarea din mijlocul de transport, şi 
75% din costul activităţii de distrugere a animalelor moarte, iar valoarea maximă a 
acestuia este de 1.500 lei/tonă animale moarte, în limita bugetului aprobat. 
(5) În situaţia în care se acordă 75% din costul activităţii de distrugere a animalelor 
moarte, diferenţa de 25% este suportată direct de crescătorii individuali de animale şi se 
achită prestatorului de servicii, respectiv prestatorului de servicii care are contract cu 
consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la ridicarea animalului 
mort." 
Prin prețul ofertat în etapa de atribuire a contractului de servicii se înțelege valoarea 
totală pentru prestațiile de servicii: colectare, transport, neutralizare, pe care operatorul 
economic îl va putea percepe pe durata contractului.  

Oferta câștigătoare: va fi cea care respectă cerințele formulate în Necesitățile minim 
obligatorii și are costul cel mai scăzut. Valoarea estimată a achiziției este de 26.518,49 
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 16.09.2022. ora 16:00. 

Cu deosebită considerație,  

Fülöp Otília      Horváth Szekeres Júlia 
 Arhitect șef      Consilier 

 
Miercurea Ciuc, 01.09.2022. 
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