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Nr. __________ /_____________      Aprobat 
          Barti Tihamér 
          Vicepreședinte 
 

SOLICITARE DE OFERTĂ 
 

Referitor la: contractarea serviciului de ”Asistență tehnică în derularea procedurilor 
de achiziție publică aferentă contractarea operatorilor de salubrizare” 

Prin prezenta vă rugăm să ne trimiteţi oferta dumneavoastră pentru serviciile de 
”Asistență tehnică în derularea procedurilor de achiziție publică aferentă 
contractarea operatorilor de salubrizare” aferent derularea contractării „Delegarea 
prin concesiune a gestiunii activității de operare a depozitului de deșeuri și a 
instalațiilor de tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la Sânsimion - din 
cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, județul 
Harghita”. 

În vederea elaborării unei propuneri financiare pentru serviciile menționate, 
operatorii economici interesați vor putea accesa și descărca formularele, necesitățile 
minime obligatorii și modelul de contract, de pe site-ul Consiliului Județean Harghita, 
http://achizitiipublice.judetulharghita.ro/cumpararidirecte 

Pentru informații suplimentare și clarificări Vă rugăm să vă adresați la adresa de e-
mail: csurkapiroska@judetulharghita.ro. 
 

Oferta tehnică: va fi formulată conform cerințelor din Necesități minime obligatorii. 
Oferta financiară: se va referi la prețul serviciului, exprimat în lei, fără TVA, va fi ferm, 
neajustabil și valabil pe toata perioada de derulare a contractului. Vă rugăm să ne 
comunicați oferta Dvs. financiară cu prețul exprimat în lei fără TVA, cu menționarea 
valorii și procentului de TVA aplicat.  
Oferta câștigătoare: va fi cea care respectă cerințele formulate în Necesități minime 
obligatorii și are costul cel mai scăzut. Valoarea estimată a achiziției este de 30.000 lei 
fără TVA. 

Modalitatea de depunere a ofertei: 
- Oferta Tehnică și Oferta financiară precum și Declarația privind conflictul de 
interese se va transmite la adresa de e-mail: csurkapiroska@judetulharghita.ro până 
la data de 30.06.2020.   

Cu deosebită considerație, 
 
  

Fülöp Otilia   Zólya László András    Csurka Piroska 
Arhitect șef   Manager de proiect       consilier 

Miercurea Ciuc, 03.06.2020.  

mailto:csurkapiroska@judetulharghita.ro
mailto:csurkapiroska@judetulharghita.ro
pcsurka
Stamp

pcsurka
Typewritten Text

pcsurka
Typewritten Text
      11761          04.0.2020.

pcsurka
Typewritten Text


		2020-06-03T15:32:09+0300
	LASZLO-ANDRAS ZOLYA


		2020-06-03T16:16:24+0300
	OTILIA FULOP


		2020-06-04T11:15:46+0300
	TIHAMER BARTI




