
  
 

  

 

Direcția management și relații internaționale  

Nr.__________ /____.____.2021  

 

 

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: Servicii de 

sondaje de opinie. 

 

2. Modalitatea aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achiziţie 

directă. 

3. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie este bugetul județului pe anul 2021 
capitol 51.02.01.03, subcapitol 20.30.30. 

 
4. Oferta va fi exprimată în lei, fără TVA, și va fi fermă, neajustabilă și valabilă pe 
toata perioada de derulare a achiziției.  
 
5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț în 

condițiile asigurării calității serviciilor prevăzute în solicitările minime obligatorii. 
 

6. Valoarea estimată a achiziției este: 40.000,00 lei fără TVA. 
 
7. Modalitatea de depunere a ofertei: 

 Se va redacta o ofertă financiară în care se include:  
o Datele de identificare ale ofertantului: Denumirea oficială, Codul Unic de 

Identificare, nr. înregistrare la Registrul Comerţului, adresa, telefon, fax, e-
mail, cont trezorerie; 

o Numele în clar al reprezentantului legal; 
o Prețul serviciilor în RON fără TVA (se va indica dacă prestatorul este 

neplătitor TVA) 
o În prețul ofertat vor fi incluse toate costurile în legătură cu şi pentru 

prestarea serviciilor.  
o Oferta va fi valabilă cel puţin 30 de zile de la data limită de depunere a 

ofertelor. 

 Se va redacta o ofertă tehnică conform Necesităților minime obligatorii. 
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 Se va completa Declarația privind existenţa sau absenţa situaţiilor de conflict de 

interese și se va trimite alăturat ofertei financiare și tehnice. 

Limba de redactare a ofertei: limba română . 

Achiziția directă se va finaliza cu contract. 

8. Data limită de depunere a ofertei: 28 decembrie 2021. Oferta financiară, oferta 

tehnică și Declarația privind existența sau absența situațiilor de conflict de 

interese se vor trimite la adresa de e-mail: analiza@judetulharghita.ro. 

 

9. Toate documentele vor fi semnate cu semnătură electronică. 

 

10. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritatea Contractantă: 

Persoana de contact: Hosszú Emese 
- e-mail: analiza@judetulharghita.ro   

 

Rămânem în speranța unei viitoare colaborări fructuoase. 

 

 
Kiss Tímea 
 
Director Executiv Adjunct 
 

   Szász Katalin 

    Șef birou 

Întocmit,  

Hosszú Emese 

consilier, 

responsabil achiziție 

 
 
 

 

Miercurea Ciuc, 22.12.2021 
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