
INVITAȚIE  DE  PARTICIPARE  
 
Municipiul Piatra Neamț va invită sa participati la achiziția directă pentru atribuirea contractului având 
obiectivul :  Lucrări de reparații la fântâna arteziană amplasată în P-ța M. Kogălniceanu din  
municipiului Piatra Neamț,  Cod  CPV : 45453000-7 lucrări de reparații generale și de renovare( rev. 
2),  45232150-8 lucrari pentru conducte de alimentare cu apă ( rev. 2),  45311200-2 lucrări de 
conexiuni electrice( rev. 2),   
 
Tip contract: lucrari ;  
Valoarea estimata a achizitiei -  153.100  lei fara TVA se compune din următoarele categorii : 

• Constructii si instalatii  - 130.230 lei fara TVA, din care : 
Construcții si arhitectura – 65.280 lei fara TVA ; 
Instalatii electrice – 36.220 lei fara TVA ; 
Alimentare cu apa – 28.730 lei fara TVA ; 

• Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj – 20.910 lei fara TVA ; 
• Organizare de santier – 1.960 lei fara TVA ; 
• Diverse si neprevazute – 0 ( zero ) lei. 

 
 Modalităţi principale de finanţare – buget local 
Termenul de primire a ofertelor  :   03.09.2015, ora 14:00; 
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 :  04.09.2015, ora 09:00, 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, conform prevederilor din fisa de date a achizitiei. 
Criteriu de atribuire:  Pretul cel mai scazut. Curs de referință comunicat de BNR din data de   
01.09.2015. 
 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 : caietul de sarcini,  
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. 
 


