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SOLICITARE DE OFERTĂ
Referitor la: servicii de asigurare pentru autovehicule
Prin prezenta vă rugăm să ne trimiteţi oferta D-vs. pentru servicii de asigurare pentru
autovehicule.
În vederea elaborării unei propuneri tehnice și financiare pentru serviciile susmenționate,
operatorii economici interesați vor putea accesa și descărca Formularele și Necesitățile
minim obligatorii de pe site-ul Consiliului Județean Harghita:
http://achizitiipublice.judetulharghita.ro/cumpararidirecte.
Oferta tehnică: va fi formulată conform cerințelor din Necesități minime obligatorii, care
stabilește cantitățile, caracteristicile și condițiile minimale pentru aceste servicii.
Oferta financiară: se va referi la prețul serviciilor, exprimat în lei, fără TVA, și va fi ferm,
neajustabil și valabil pe toată perioada de derulare a achiziției.
Oferta câștigătoare: va fi cea care respectă cerințele formulate în Necesități minime
obligatorii și are prețul cel mai scăzut pe Lot. Valoarea estimată a achiziției:
Lot 1 (RCA)
Lot 2 (CASCO)

- 23.121,73 lei fără TVA;
- 52.060,16 lei fără TVA.

Valabilitatea ofertei va fi de 45 zile de la termenul limită de depunere a ofertei.
Modalitatea de depunere a ofertei:
 Pot depune oferte toți operatorii economici interesați indiferent dacă dețin sau nu
cont în SEAP
 Oferta financiară, Oferta tehnică, Declarația privind conflictul de interese se pot
depune la registratura Consiliului Județean Harghita, sau
 pentru Oferta financiară se poate indica nr. de cod din Catalogul electronic din SEAP
pentru serviciile solicitate și împreună cu Propunerea tehnică privind respectarea
cerințelor minime obligatorii, Declarația privind conflictul de interese se vor transmite la
adresa de e-mail bariczgergely@judetulharghita.ro., înainte de data limită de depunere a
26 iunie 2020.
ofertelor: ____
Persoana de contact: Baricz Gergely, telefon 0266 207700/1209.
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