
  
 
 
 
 

  

Serviciul achiziții publice 
Compartimentul achiziții publice 
Nr.________/___________2021 
                            
 
ANUNȚ CONSULTARE DE PIAȚĂ 
 
 
Prin prezenta vă aducem la cunoștință că UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean 
Harghita intenționează să demareze procedura legală de achiziție publică pentru 
atribuirea contractul de servicii având ca obiect arhivare electronică. 
 
Obiectul consultării de piață: 

 stabilirea valorii estimate a achiziției de servicii de arhivare electronica; 
 consultare cu privire la cerințele tehnice/ descrierea produselor, in vederea 

evitării unor solicitări de clarificări ulterioare; 
 consultare cu privire la termenul de implementare a serviciilor de arhivare 

electronica, 
În conformitatea cu art. 18, alin. (3) din HG nr. 395/2016 „aspectele supuse consultării 
vizează, fără a se limita la acestea, potenţiale soluţii tehnice, financiare sau contractuale 
pentru satisfacerea nevoii autorităţii contractante, precum şi aspecte legate de strategia 
de contractare, inclusiv divizare pe loturi sau posibilitatea solicitării de oferte 
alternative.” 
 
Descrierea consultării de piață: 
Prin consultarea de piață, autoritatea contractanta dorește :  

 să stabilească valoarea estimată a achiziției;  
 formularea/evaluarea cerințelor tehnice/ descrierea serviciilor respectiv 

consultare cu privire la cerințele tehnice de ex. modul de transmitere a 
documentelor destinate arhivării;  

 consultare cu privire la graficul de implementare a serviciilor de arhivare 
electronică; 
 

Modalitatea de desfășurare a consultării de piață: 
Propunerea de estimare de preț, propunerea privind specificațiile tehnice, respectiv 
propunerile cu privire la implementarea serviciilor de arhivare electronică pot fi 
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transmise pe adresa de e-mail: achizitiipublice@judetulharghita.ro, până la data de 
07.12.2021, respectiv consultarea va avea loc prin mijloace electronice de comunicare 
(e-mail), până la data de 09.12.2021. 
Pentru etapa de achiziție, ofertantul trebuie să fie înscris în SEAP, deoarece achiziția se 
va iniția prin intermediul acestei platforme. 
 
Conform art. 139, alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice „Autoritatea 
contractantă are dreptul de a utiliza sau implementa opiniile, sugestiile sau 
recomandările primite în cadrul consultărilor prevăzute la alin. (1) pentru pregătirea 
achiziţiei şi pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire, cu condiţia ca 
utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii sau recomandări să nu aibă ca efect 
denaturarea concurenţei şi/sau încălcarea principiilor nediscriminării şi transparenţei. 
 
Potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din HG. 395/2016 „în sensul art. 139 alin. (2) din 
Lege, orice persoană/organizaţie interesată transmite autorităţii contractante opinii, 
sugestii sau recomandări cu privire la aspectele supuse consultării, utilizând formele şi 
mijloacele de comunicare precizate în anunţul privind consultarea.” 
 
Prezentul Anunț de consultare al pieței se va publica pe platforma SEAP, cât și pe site-ul 
autorității contractante. 
 
Miercurea Ciuc, la 26.11.2021 
 
 
Cu stimă, 
 
 

Groza Noémi  Lakatos Zsolt 
Șef serviciu  consilier achiziții publice 
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