
INVITAȚIE  DE  PARTICIPARE  
 
Municipiul Piatra Neamț va invită sa participati la reluarea achiziției directe pentru atribuirea contractului având 
obiectivul :  Confecționarea și montarea de uși metalice în vederea obținerii autorizației de funcționare la 

incendiu, la Sala Polivalentă din Mun. Piatra Neamț , 
Codul de clasificare C.P.V.:   45421131-1 instalare de uși ( rev.2) 
Tip contract: lucrari ;  
Valoarea estimata a achizitiei -  35.000 lei fără TVA; nu se admit  oferte  alternative.  
 Modalităţi principale de finanţare – buget local 
Termenul de primire a ofertelor  :     29.07.2015, ora 09:00; 
Adresa la care trebuie transmise -  Municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Registratură 
Limba în care trebuie redactată oferta – limba romănă ;  
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor :     29 .07.2015, ora 10:00, Municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 6-8, corp nou, parter, sala de consiliu; 
Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor – membrii comisiei de evaluare, persoanele 
imputernicite ale ofertantilor ;  
Se solicita garantie de participare în coantum de 5 % din pretul contractului, fara TVA, pentru perioada 
de minim 24 luni. Antreprenorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului 
printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de 
asigurari si care se va constitui în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data încheierii 
contractului –sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz 
contractantul are obligatia deschiderii unui cont la dispozitia autoritatii contractante, suma initiala 
depusa fiind de 0,5% din pretul contractului, conform prevederilor HGR nr. 1045/2011. 
 
Criteriu de atribuire:  Pretul cel mai scazut. Curs de referință comunicat de BNR din data de   
23.07.2015. 
 Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă – 90 zile.  
  

În baza prezentei invitații, vă punem la dispoziție documentatia de atribuire : lista de lucrări,  
fișa de date a achiziției, formularele și  draftul de  contract ), cuprinzand informatiile necesare in 
elaborarea ofertei. În acest sens, vă rugăm să ne comunicați adresa dvs. de e-mail. 
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0233.218.991, Carmen Buliga, e-mail :  
carmen.buliga@primariapn.ro. 
 


