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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: JUDETUL HARGHITA CIF: 4245763 

Adresa: Strada P-ta Libertatii, Nr. 5 Tara: Romania

Tel: +40 266207720 Fax: +40 266207725 E-mail: nagynoemi@judetulharghita.ro Punct(e) de
contact: Noemi Groza In atentia: : NOEMI GROZA

ANUNT 

Denumire contract:

CONTRACTAREA UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 50.000.000 LEI,
ÎN VEDEREA ASIGURĂRII FINANȚĂRII INVESTIȚIILOR PUBLICE DE INTERES JUDEȚEAN

Data limita depunere oferta:
03.02.2023 11:00

Tip
anunt:

Anexa 2

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

66113000-5 - Servicii de acordare de credit
(Rev.2)

Valoare estimata:

49.432.152,00 
RON

Descriere contract:

Contractarea unei �nanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei, în vederea asi
gurării �nanțării investițiilor publice de interes județean, conform HCJ nr. 297/2022, potrivit cerințel
or din documentația de atribuire. Valoarea estimată este de 49.432.152 lei pentru o valoare a �nanț
ării rambursabile de 50.000.000 lei. Documentele se vor depune la sediul Consiliului Județean Harg
hita din P-ta Libertății nr. 5, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita, la Registratură, fără a depăși data si ora li
mita de depunere. Coletul/ plicul, conținând documentele de cali�care va purta următoarele inform
ații obligatorii: - Numele/denumirea si adresa completa a candidatului; - Obiectul procedurii de achi
ziție publica; - Adresa autorității contractante indicata si la care se depun documentele; - Mențiunea
”A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA SI ORA INDICATA IN ANUNTUL DE PARTICIPARE”;

Conditii referitoare la contract:

Comisioanele și taxele aferente creditului vor � detaliate de ofertanți într-un formular ce va constit
ui Anexa la Formularul nr. 3 (formularul de oferta). Valoarea procentuală sau, după caz, cunatumul
taxelor și comisioanelor înscrise de ofertantul câștigător în Anexa la Formularul nr. 3 (Formularul d
e oferta) vor � considerate maxime și nu vor putea � modi�cate pe întreaga perioada de derulare a
contractului. Detaliile ce vor � înscrise de ofertantul câștigător în Anexa la Formularul nr. 3 (Formul
arul de oferta), vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea � modi�cate. Ofertantul nu va p
utea percepe achizitorului nici o alta sumă reprezentând taxă, comision, etc., care nu vor � nominal
izate explicit în Anexa la Formularul nr. 3 (Formularul de oferta). Autoritatea contractanta nu accept
a decât ajustarea prețului contractului ca urmare a modi�cării dobânzii în funcție de indicele ROBO
R 6M. Nu se accepta ajustarea ulterioară a marjei �xe a institutiei �nanciare și nici a procentelor/ va
lorilor comisioanelor ofertate.
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Conditii de participare:

Pentru a obține documentatia descriptiva, cei interesați pot transmite o solicitare scrisă la adresa d
e email a S.C. SD Buget Expert S.R.L. (consultantul �nanciar al Județului Harghita): mihai.cojoc@bug
etelocale.ro si achizitiipublice@judetulharghita.ro, adresa Județului Harghita. Se vor completa și de
pune: - Scrisoare de înaintare; - Împuternicirea (pe formatul standard), - Copia cărții de identitate, -
Formularul nr. 1, - Declarații pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se a�a în sit
uațiile prevăzute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 (pe formatul standard); - Decl
arație privind evitarea con�ictului de interese cu persoanele din cadrul autorității contractante care
dețin funcții de decizie în derularea procedurii, precum și cu persoanele din cadrul SC SD Buget Exp
ert SRL ți care ar putea in�uența atribuirea contractului (pe formatul standard); - Formularul nr. 2 –
Oferta �nanciară preliminară, - Propunerea tehnică, - Proiectul de contract (inclusiv acordul de gara
ntare și celelalte accesorii ale contractului de împrumut) - în format electronic, �șier editabil, - Gra�
cul de rambursare al împrumutului, - Copia certi�cata „conform cu originalul” a autorizației de funcț
ionare emisă de către Banca Naționala a României, Mentiune: Autoritatea contractantă Județul Har
ghita, prin Consiliul Județean Harghita, își rezervă dreptul de a consulta baza de date al ONRC – Rec
om – online, privind Certi�catul constatator la �ecărui ofertant în vederea veri�cării obiectului de ac
tivitate principal/ secundar și codurile CAEN aferente acestora, precum și activitățile autorizate în b
aza art. 15 din Legea nr. 359/2004. Totodată se vor veri�care aspectul referitor la obiectul contractu
lui, în sensul existenței unui corespondent în cadrul activităților astfel autorizate.

Criterii de atribuire:

Criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate preț”.

Informatii suplimentare:

În cazul în care coletul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta n
u își asuma nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor. Plicul/coletul conținând docume
ntele se primește de către autoritatea contractanta numai dacă este intact, sigilat și netransparent.
În colet se vor introduce documentele în original. Toate documentele vor � îndosariate, numerotate
si semnate pe �ecare pagina, iar copiile vor � semnate conform cu originalul. Coletul va � însoțit de
următoarele documente însoțitoare: - Scrisoare de înaintare; - Împuternicire si copie carte de identi
tate a împuternicitului. Nu vor � acceptate oferte alternative. Limba în care poate � redactata ofert
a/ cererea de participare: limba romana. Procedura de negociere se va desfășura în doua etape: I. E
tapa depunerii solicitărilor de participare, a ofertelor preliminare ți selectarea candidaților prin verif
icarea îndeplinirii condițiilor de participare (criteriile de cali�care și selectie) – se va prezenta împut
ernicirea și actul de identitate al persoanei împuternicite; II. Etapa negocierii ofertelor preliminare a
ferente candidaților selectați în cadrul primei etape, în vederea îmbunătățirii acestora, depunerea o
fertelor �nale și evaluarea acestora prin aplicarea criteriului de atribuire, urmată de negocierea cla
uzelor contractuale. Termen limita de primire a ofertelor: 03.02.2023, ora 11.00. Ofertele depuse d
upă data și ora limită de depunere mentionate anterior, nu se vor mai deschide și nu se vor mai lua
în considerare. Deschiderea ofertelor prezentate: 03.02.2023, ora 11:30. Perioada minimă pe parcu
rsul căreia ofertantul trebuie să își mentină oferta: 180 de zile de la termenul limită de primire a ofe
rtelor. Termenul limită pentru solicitarea de clari�cări este data de: 30.01.2023.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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