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SOLICITARE DE OFERTA
Referitor la: achiziţia publică pentru achiziţionarea a 3 (trei) abonamente la ziarul „Informaţia
Harghitei” pentru 11 (unsprezece) luni respectiv 01.02.2021 — 31.12.2021.
Prin prezenta vă rugăm să ne trimiteţi o ofertă pentru achiziţionarea a 3 (trei) abonamente la
ziarul „Informaţia Harghitei” pentru 11 (unsprezece) luni respectiv 01.02.2021 — 31.12.2021 în
'
felul în care acestea sunt enumerate în necesităţile minim obligatorii.
În vederea elaborării unei propuneri financiare pentru produsele menţionate, operatorii
economici interesaţi vor putea accesa şi descărca formularele, respectiv Necesităţile minim obligatorii,
de pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita http://achizitiip_ublice.iudetulharghita.ro/cumpararidirecte.
Pentru informaţii suplimentare şi clarificări vă rugăm să vă adresati la adresa de e—mail:
cmj.harghita©yahoo.com. tel.0266—371520 int 113, mobil 0741432957.
Preţul ofertei, exprimat în lei, fără TVA, va fi ferm, neajustabil şi valabil pe toată perioada de
.

derulare a comenzii. Oferta câştigătoare va fi cea care are costul cel mai scăzut.
Oferta câştigătoare va fi cea care respectă cerinţele formulate în Necesităţil minime obligatorii
şi are costul cel mai scăzut.
Valoarea estimată a achiziţiei este de 666,67 lei fără TVA.
,

Modalităţi de depunere a ofertei:

Oferta financiară, oferta tehnică: privind prevederile din Necesitati minim obligatorii şi
Declaraţia privind conflictul de interese se va transmite la adresa de e-mail:
1.

sau în plic închis la Centrul Militar Judeţean Harghita, Miercurea
cm|'.harghitagwţyahoo.com.
Ciuc Str. Piaţa Cetăţii nr.1, până la data de 14.01.2020 ora 12.00
2. Pentru Oferta financiară se poate indica nr. de cod propriu din Catalogul electronic din SICAP.
Rămânem în speranţa"
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