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SOLICITARE DE OFERTĂ 
 

1. Consiliul Județean Harghita în calitate de Autoritate Contractantă, vă invită să participaţi 
la procedura de atribuire a contractului de achiziţie cu titlul: ”Achiziționarea unei truse 
de scule pentru electricieni de 68 de piese” 

2. Descrierea obiectului achiziţiei, a cantităţilor, caracteristicile și condițiile minimale 
necesare se regăsesc, după caz, în Necesitățile minime obligatorii,  
care împreună cu Modelele de formulare și dacă este cazul, Modelul de contract  
se pot accesa și descărca, de pe site-ul Consiliului Județean Harghita, 
http://achizitiipublice.judetulharghita.ro/cumpararidirecte.  

3. Modalitatea aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achiziţie directă. 
4. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie care urmează să fie atribuit: buget local. 
5. Oferta tehnică va fi formulată conform cerințelor din Necesități minime obligatorii. 
6. Oferta financiară se va referi la prețul produselor, exprimat în lei, fără TVA, și va fi ferm, 

neajustabil și valabil pe toata perioada de derulare a achiziției.  
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 zile faţă de data limită de depunere a 

ofertelor. 
8. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț. 
9. Valoarea estimată a achiziției este de  500,00 lei fără TVA. 
10. Modalitatea de depunere a ofertei: 

- Oferta financiară, Oferta tehnică, Declarația privind conflictul de interese se pot 
depune în plic închis la registratura Consiliului Județean Harghita, sau 

- pentru Oferta financiară se poate indica nr. de cod propriu din Catalogul electronic 
din SEAP pentru produsul solicitat și împreună cu Propunerea tehnică privind 
respectarea cerințelor minime obligatorii, Declarația privind conflictul de interese 
se vor transmite la adresa de e-mail ambrusgyongy@judetulharghita.ro . 

11. Data limită de depunere a ofertelor: 11.08.2022. 

12. IMPORTANT: Toate documentele transmise vor fi semnate cu semnătură electronică! 
13. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă: 
Persoana de contact: Ambrus Gyöngy-Imola  

- e-mail: ambrusgyongy@judetulharghita.ro   
- Tel.:0266-207.700/interior 1684 

 

Birta Antal 
director general 

 Responsabil achiziție 
Ambrus Gyöngy-Imola 

 

 

      Miercurea Ciuc, 05.08.2022 
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