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                                          INVITATIE  DE  PARTICIPARE 

 
 

Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru:  ” Service 
rețele electrice interioare 220 V, Service sisteme de telecomunicații, Service rețele calculatoare cu 
echipamentele aferente și Service sisteme de securitate – antiefracție, supraveghere video, 
control acces și avertizare început de incendiu”  
Codul de clasificare C.P.V.: 50324100-3 Servicii de reparare a sistemelor, 50312300-8 – Reparare 
și intreținere echipamente de rețea de date, 50116100-2 Servicii de reparare a sistemelor electrice 
Tip contract: servicii 
Sursa de finanțare a contractului care urmează sa fie atribuit:  buget local 
Valoarea estimata a achiziției: 3.401,94 lei/lună fără TVA, ( 793,67 lei / lună; 928,16 lei / lună; 511,19 
lei / lună; 1168,92 lei / lună) 
Data si ora limita de depunere a ofertelor:       06. 05.2015, ora 9 00 

Limba de redactare a ofertei:  română 
Adresa la care se transmit ofertele: str. Ştefan cel Mare, nr. 6- 8, Registratură  
Data si ora deschiderii ofertelor:      06.05.2015, ora 11,00 

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: str. Ştefan cel Mare, nr.6- 8, cam. 31 
Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut 
Propunerea financiara va fi exprimata in lei, lunar, pe pachet servicii, iar TVA-ul va fi evidențiat 
separat. 
Propunerea tehnica 

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerințele 
specificate în caietul de sarcini. 

Conform art. 19 din OUG nr. 34/2006 durata contractului este până la 31. dec. 2015 cu 
posibilitatea prelungirii conform art. 6, alin. 3 din HGR  nr. 925/2006. 
Nu se solicita garanție de participare. 
Curs de referință comunicat de BNR in ziua de - 22.04.2015. 
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta – 90 zile. 

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel. 0233.218.991, int. 224– Cristina 
Moroşan  
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