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            ROMÂNIA 

                                                   MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 
            PRIMĂRIA 

   Str. Ştefan cel Mare nr.6-8, Piatra Neamt 610101 
       Tel: 0040 233 218991 
       Fax: 0040 233 215374 
 E-mail: infopn@primariapn.ro 
          www.primariapn.ro 

 
   Nr.20499/12.05.2015 
 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
  

                                              
Municipiul Piatra Neamt va invita sa participati la achizitia directa pentru atribuirea contractului avand ca 
obiectiv: Lucrari de constructii, instalatii, procurare si montaj utilaje/echipamente specifice pentru obiectivul de 
investiţie „CENTRUL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN MUNICIPIUL PIATRA 
NEAMT”, cod SMIS 37815; Cod de clasificare C.P.V.  principal: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri 
(Rev.2); Coduri C.P.V. suplimentare: 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice; 45232460-4 Lucrari sanitare; 
45232141-2 Instalatii de incalzire; 45332000-3 Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de 
evacuare , 77310000-6 - Amenajare si intretinere de spatii verzi; 09331200-0 Module solare fotovoltaice; 
39715210-2 Echipament de incalzire centrala; 45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire 
centrala. 
 
Tip contract: Lucrari 
Locul executiei lucrarilor: 
Municipiul Piatra Neamt, B-dul Decebal, Piata Petrodava, parcela cu suprafaţa de 60 mp.  
Tipul procedurii  : Achizitie Directa 

Conform art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 actualizata prin Legea 193/2013 care aproba modificari la OUG 77/2012 
- Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, 
estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro 
exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru 
fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ. 
Valoarea estimata a achizitiei: 352.050,70 lei, fara TVA , din care:  

• 322.670 lei valoarea estimata pentru executia lucrarilor 

• Cheltuieli diverse si neprevazute in  valoare de 29.380,7 lei , reprezentand maxim 9,11% din valoarea 
estimata fara diverse si neprevazute (respectiv din valoarea estimata pentru executia lucrarilor) 

Durata contractului: 5 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor  
Nu se admit oferte alternative. 
Principalele modalitati de finantare si plata:  Conform contractului de finantare nr. 4610/03.09.2014 : 
FEDR – 90,37% 
Bugetul de stat – 7,63% 
Bugetul Local, cap.87.02, titlu 56 -  Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile – 2% 
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz) : 
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 

In acest caz, ofertantul va depune Acordul de asociere, completat si semnat, in original, conform Formularului 
9B din Sectiunea Formulare.  
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se 
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 
Situatia personala a ofertantului (Cap.III.2.1.a din fisa de date) si Capacitatea de exercitare a activitatii 
profesionale (inregistrare) (Cap.III.2.1.b din fisa de date) se demonstreaza de catre fiecare dintre asociati in parte, 
prin formularele prevazute la capitolele respective. 
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va depune 
o declaratie pe propria raspundere semnata de toti membrii asocierii prin care se obliga ca in cazul in care oferta 
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sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat 
Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului. 
Garantia de participare (G.P.): in valoare de 3.227 lei, in procent de 1% din valoarea estimata a contractului, 
fara cheltuielile diverse si neprevazute, in conformitate cu Notificarea 2283/02.07.2013 A.N.R.M.A.P. G.P. 
Trebuie sa fie irevocabila si se  poate constitui prin: virament bancar/scrisoare de garantie bancara/depunerea 
sumei in casieria autoritatii contractante sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o 
societate bancara sau de asigurari, conform art.86 din HG 925/2006 actualizata. Detalii despre G.P. se afla la pag. 
6-7 din Fisa de date a achizitiei, cap. III.1.1.a). 
Garantia de buna executie (G.B.E.): in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA.  Modalitatea de 
constituire: art. 90 din HG 925/2006 actualizata, descrierea in detaliu se afla la pag. 7-8 din Fisa de date, p.III1.1.b) 
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 21.05.2015, orele 10.00  
Data si ora deschiderii ofertelor: 21.05.2015, orele 11.00 
Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Piatra Neamt, Str. Stefan cel Mare, Nr. 6-8, cod postal 610101, 
Registratura  
Adresa ( locul ) de deschidere a ofertelor: Str. Stefan cel Mare, Nr.6-8, Sala de Consiliu  
Limba de redactare a ofertei: limba romana  
Criterii de calificare/selecţie a operatorilor economici,  modul de indeplinire a acestora, in conformitate cu fisa de 
date a achizitiei si formularele. Pentru detalii privind cerintele de mai jos, ofertantii sunt invitati sa parcurga fisa 
de date a achizitiei care se regaseste in documentatia de atribuire postata pe site www.primariapn.ro 
 
III.2.1.a)Situatia personala a ofertantului va fi dovedita prin prezentarea urmatoarelor documente: 

1. Declaratie privind eligibilitatea – Formular nr.3  - Acest formular se depune in original de 
ofertant/ofertant asociat/tert sustinator. A.C. are obligatia de a exclude orice ofertant care se incadreaza in 
dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv orice 
ofertant/candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a 
unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, 
pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani. 
 

2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 actualizata - Formular 3B. 
Incadrarea oricaruia dintre ofertanti sau asociati in situatiile corepsunzatoare prevazute la art. 181 din 
OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care 
determina excluderea din procedura de atribuire, conform art. 181 lit.a), lit.c^1), lit.d) din OUG 34/2006 
actualizata.  

2.1.,2.2.  Certificatele fiscale privind plata obligatiilor la bugetul consolidat de stat si la bugetul local, 
eliberat de autoritatile competente, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii la nivelul lunii anterioare 
celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie cu 
mentiunea „conform cu originalul”.  Se vor prezenta de fiecare ofertant, ofertant asociat. 

Persoane juridice straine vor prezenta formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care 
ofertantul este rezident, traduse in limba romana de traducator autorizat si legalizate. 

Operatorii economici nerezidenti au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea 
faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si 
bugetul local, în conformitate cu cerintele autoritatii contractante si/sau cu reglementarile aplicabile în tara de 
origine/tara în care operatorul economic este stabilit, eliberate de autoritatile competente din aceste tari (cum ar fi 
certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea 
dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs. 

Pentru operatorii economici straini, se va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca in 
cazul in care e declarat cistigator , ofertantul va deschide un punct de lucru pe teritoriul Romaniei. 
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data 
solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere (Formular nr.9 si Anexa 1 la 
Formularul nr.9) potrivit art.11 alin.(4) din HG nr. 925/2006, urmind ca autoritatea contractanta sa aplice 
prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr. 509/2011. 

3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile 
si completarile ulterioare. – Formular nr. 4, in original.  
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Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, 
derularea si finalizarea achizitiei publice sunt urmatoarele: 

p.Primar – viceprimar desemnat Dragos Victor Chitic, Viceprimar Constantin Teodorescu, p.Viceprimar – 
Consilier local delegat Vasile Popescu, Administrator Public: Bogdan Valentin Puscasu, Secretar Municipiu – 
Florin Fecic, Director Economic - Dorina Staicu.  
Consilieri locali: Andrita Valeriu, Anton Monica Elena, Baidan Silvia, Cazacu Ion, Chitic Dragos – Victor, 
Deaconu Gheorghe, Dumitreasa Gheorghe, Grigoras Adrian, Iliesi Ecaterina, Ilisei Petrica – Viorel, Ionita Ana, 
Marghidan Victor-Adrian, Misaila Ioan Catalin, Monda Ana, Ouatu Vasile, Popescu Vasile, Simionica Aurelia, 
Strungariu Viorel, Teodorescu Constantin, Timaru Neculai, Tonco Ghiocel, Trapiel Iulius, Varlan Georgeta 
Luminita.  
Responsabil cu aplicarea procedurii: Nedelcu Viorica – Presedinte fara drept de vot.  

Membrii comisiei de evaluare: Directia de Dezvoltare si Implementare Programe: Lucica Poparda, Mariana 
Lefter, Florin Balusescu, Compartiment Contencios-Juridic:  Mioara Moroflei, Serviciul Financiar-Contabil: 
Cristina Iacoboaei; Membri de rezerva: Carmen Buliga, Anca Chiuariu, Simona Alupului, Radu Botu. 

Expert cooptat fara drept de vot din partea consultantului in managementul proiectului: Marieana Serediuc. Expert 
cooptat membru de rezerva : Cornel Chifu.  

4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP 
nr.314/2010. – Formular nr.5, in original. 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Cerinta nr.1: 

Persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator emis de ONRC. Din care sa reiasa ca obiectele contractului 
au corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator. Fiecare asociat are obligatia sa prezinte acest 
document. 

Persoane fizice/juridice straine: Operatorii economici nerezidenti au dreptul de a prezenta orice documente 
edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale 
din tara in care ofertantul este rezident si faptul ca obiectul de activitate corespunde cu obiectul contractului.  

Documentele trebuie sa prezinte informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 

Persoanele juridice straine vor depune si Cetificatul de rezidenta fiscala (evidenta dublei impuneri) si o declaratie 
din care sa reiasa ca in cazul in care este declarat castigator , ofertantul isi va deschide un punct de lucru pe 
teritoriul Romaniei. 

Cerinta nr. 2: Atestat A.N.R.E. de tip Be in baza Ordinului Presedintelui ANRE nr.23/2013 -  executare de 
instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si 
subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV, emis conform Legii 123/2012 si ordinului ANRE nr. 24/20.07.2007, 
in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor. 
Mod de indeplinire a cerinței: 
Ofertanții vor depune Atestatul A.N.R.E. de tip Be - executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru 
incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV, in sau 
copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”, in termen de valabilitate la data limita de depunere a 
ofertelor. 

Autorizarile se prezinta de ofertant/ ofertant asociat/subcontractant. 
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, un operator economic ofertant, din 
considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila, 
conform Ordinului ANRMAP Nr. 509/2011 art.7 alin.(2). 

III.2.2. Capacitatea economica si financiara  
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Cerinta 1: Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2012,2013,2014) 

Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3(trei) ani – 2012, 2013, 2014 a ofertantului trebuie sa fie cel putin egala 
cu valoarea estimata a contractului :  322.670 lei, fara TVA (raportata la valoarea estimata fara cheltuieli diverse 
si neprevazute). 

Mod de indeplinire: Se va completa Formularul nr.6 – Fisa de informatii generale.  

Daca ofertantul este IMM, conform prevederilor Legii 346/2004 actualizata, beneficiaza de reducerea cu 50% a 
cifrei de afaceri. In acest caz, ofertantul trebuie sa completeze si sa depuna Formularul nr.14 – Declaratia IMM. 
Acelasi procent se aplica si in cazul unui grup de asociati, daca fiecare asociat se incadreaza in categoria IMM si 
au depus Formularul 14. 

Tertul sustinator va completa Formularul nr.19 si Anexa 1 la Formularul nr.19 – Angajament privind cifra de 
afaceri . Mai multe detalii sunt cuprinse in fisa de date a achizitiei pag.13-14. 

III.2.3. a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Cerinta 1: Experienta similara  

Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, pina la data limita de depunere a ofertelor, insotita de certificari de buna 
executie pentru cele mai importante lucrari, prin care sa se confirme ca ofertantul a executat lucrari similare 
(constructii, instalatii). Se va completa si depune, in original, Formularul 12F din Sectiunea Formulare. 
 

Din certificarile de buna executie pentru cele mai importante lucrari trebuie sa rezulte: denumirea lucrarii, 
categoriile de lucrari executate, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor 
si beneficiarii (clienti private sau autoritati contractante), daca lucrarile au fost effectuate in conformitate cu 
normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.  

Capacitatea tehnica a operatorului economic poate fi sustinuta de un Tert sustinator, conform art. 190 din OUG 
34/2006. Formular nr. 20b – Angajament privind sustinerea tehnica – experienta similara si Anexa nr.1 la 
Formular 20b .Mai multe detalii se pot obtine din fisa de date, pag.15-16. 

Cerinta 2 

Informatii privind personalul:  
2.1. Ofertantul va completa Formularul nr. 7a si 7b – Delcaratie privind efectivul mediu anual si al cadrelor de 
conducere si Declaratie privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului. 
Personal de specialitate - nivel minim: 
2.2.Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.) – Atestat potrivit Legii nr. 10/1995 si Ordinului MLPTL 777/2003, 
art. 9, alin. (1), pentru  categoria de lucrari de constructii civile. 
Mod de indeplinire: 2.2. Ofertantul va depune: certificat de atestare pentru calitatea de R.T.E. declaratie de 
disponibilitate, semnata in original de specialist sau un angajament de participare 
2.3. Responsabil cu controlul tehnic de calitate (CQ) – numit prin decizie 
Ofertantul va depune: - Decizie de numire, declaratie de disponibilitate semnata in original de specialist, sau 
un angajament de participare 
2.4. Responsabil instalatii – numit prin decizie 
2.4. Ofertantul va depune:  - Decizie de numire, o declaratie de disponibilitate, semnata in original de 
specialist, sau un angajament de participare 

2.5. Responsabil cu protectia si securitatea Muncii care sa fi urmat un program de pregatire in domeniul 
securitatii si sanatatii in munca in conformitate cu H.G. 1425/2006 cu completari si modificari ulterioare. Temei 
legal: Legea 319/2006, HG 955/2010, HG 1425/2006 Ordin 242/ 23.03.2007. 
Certificat conform Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 – decizia de numire,  o declaratie de 
disponibilitate, semnata in original de specialist, sau un angajament de participare 

In conformitate cu art. 23 din instructiunea 1/2013 ANRMAP - in baza principiului recunoasterii reciproce 
autoritatea contractanta accepta si certificate/autorizati emise de catre autoritati competente ale altor tari. 
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Tertul poate sustine un operator economic prin punerea la dispozitia sa a resurselor umane/tehnice autorizate cu 
care se va realiza ulterior partea din contract pentru care aceste autorizări se impun.  

În cazul în care se impune pentru personalul implicat, îndeplinirea cerintei se poate demonstra prin luarea în 
calcul a resurselor tuturor membrilor unui grup ce depune ofertă comună sau pe cele ale 
subcontractantului, cu conditia ca cel care dispune de resursele umane autorizate să realizeze partea din contract 
pentru care se impun autorizările solicitate (Ordinul 509/2011 art.8 alin.(1)). Mai multe detalii sunt prezentate in 
fisa de date, la pag. 17-18 

Cerinta 3 
 
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune, in vederea executarii de lucrari aferente prezentului contract, de 
utilaje, instalatii si echipamente care acopera necesarul conform extraselor de resurse si corelate cu graficul de 
executie propus. 

Se solicita prezentarea de documente care atesta faptul ca ofertantul poate dispune (dotare proprie/prin contract 
de inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor/echipamentelor implicate în realizarea contractului 
de lucrari.  
Mod de indeplinire: Ofertantul va prezenta o declaratie - Formular nr.8 din Sectiunea Formulare. 
Resursele materiale care pot fi acceptate din partea subcontractantului sunt 
cele regăsite la art. art. 188, alin. (3), lit. f) din OUG nr. 34/2006. 

Cerinta 4 
Se solicita Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o 
subcontracteze. 
Mod de indeplinire: 4.1. Ofertantii vor depune formularele atasate Formularele nr. 12A, 12B si 12C. 
Nota: Formularele privind subcontractarea se vor introduce in documentatia de calificare chiar daca ofertantul nu 
are nevoie de subcontractanti. In acest caz, se va preciza (pe formular) „Nu este cazul”.  
 
Cerinta 5 
Graficul de lucrari si Graficul de plati  
Mod de indeplinire: 5.1. Ofertantul va completa Formularul nr.21 
Cerinta 6  
Declaratie privind asigurarile. Mod de indeplinire: 6.1. Ofertantul va completa Formular nr.15 
Cerinta 7 
Declaratie de insusire a documentatiei de atribuire si a contractului atasat. Mod de indeplinire: 
7.1.Ofertantul va depune Formular nr. 16 
Daca ofertantul isi asuma si semneaza contractul in forma prezentata de autoritatea contractanta, orice 
modificare pe parcursul derularii contractului va trebui sa tina cont de faptul ca prevederile acestuia sa nu 
modifice elemente care au stat la baza desemnarii ofertei castigatoare si sa nu distorsioneze rezultatul 
procedurii (prevederi din caietul de sarcini, criteriile de calificare sau factorii de evaluare). 
 
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei, respectiv pina la data de 
29.08.2015.  

Pretul ofertei va fi exprimat in lei, fara TVA si echivalent in euro. Data pentru care se determina echivalenta 
lei/euro: Cursul BNR din data de 15.05.2015.  

Oferta financiara nu poate depasi valoarea estimata si va cuprinde: Valoarea pentru investitia de baza 
(incluzand constructii, instalatii, procurare si instalare echipamente/utilaje, sistematizare verticala – retele 
exterioare, utilitati, amenajare teren) + Valoare pentru organizarea de santier + Diverse si neprevazute in 
procentul stabilit de maxim 9,11 % din (Valoarea pentru investitia de baza + Valoare pentru organizarea de 
santier). 
 
Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor – membrii comisiei de evaluare, experti cooptati, 
persoanele imputernicite ale ofertantilor.  
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Propunerea tehnica:  Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incit aceasta sa respecte in totalitate 
cerintele specifice caietului de sarcini, proiectul tehnic si detaliile de executie. A se vedea si pag. 22-23 din fisa de 
date. 

Propunerea financiara :  pag. 24-25 din Fisa de date a achizitiei 
Propunerea financiara totala prezentata de fiecare operator economic trebuie sa contina, ca element constitutiv si 
distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (comunicat la 
sectiunea II.2.1) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute), conform 
Notificarii ANRMAP nr.2283/2013. 
Suma ofertata pentru capitolul “diverse si neprevazute” va putea fi decontata in conformitate cu prevederile 
legale. 
 
Pretul inclus in oferta financiara va include si cheltuielile pentru organizarea de santier si capitolul diverse si 
neprevazute, cu evidentierea distincta a celor doua cheltuieli.  
Formularul de oferta 10 A si Anexa 10B la Formularul de oferta. 

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incit aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire 
la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale.  

Elementele constitutive ale ofertei financiare sunt, conform Ordinului 863/2008 :  
Formular F1 – Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv; 
Formular F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte; 
Formular F3 - Listele cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari pe obiectiv; 
Formular F4 - Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari 
Formular F5 – Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice; 
Listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul 
F3.). 
Formular F6 - Graficul general de realizare a investitiei publice; 
Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii. 
Formular C6 - Lista privind consumurile de resurse materiale; 
Formular C7 - Lista privind consumurile cu mâna de lucru; 
Formular C8 - Lista privind consumurile de ore de functionare a utilajelor; 
Formular C9 - Lista privind consumurile cu transporturile. 
Formularele reprezentând oferta financiara vor fi prezentate obligatoriu si pe suport electronic, (CD sau DVD) in 
format Excel. In cazul in care oferta nu contine aceasta cerinta, va fi considerata neconforma si respinsa. 
Modul de prezentare a ofertei: pagina 25-27 din fisa de date a achizitiei. 

Cai de atac: A se vedea pag. 27-28 din fisa de date a achizitiei. 

În baza prezentei invitatii, vă punem la dispozitie documentatia de atribuire (caietul de sarcini, fisa de 
date a achizitiei, modelele de formulare si draftul de contract), cuprinzand informatiile necesare in elaborarea 
ofertei. În acest sens, vă rugăm să ne comunicati adresa dvs. de e-mail. Pentru informatii suplimentare ne puteti 
contacta la tel. 0233.218.991, int. 224 - Viorica Nedelcu, e-mail: viorica.nedelcu@primariapn.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.8/V.N. 
11.05.2015 
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