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INVITATIE DE PARTICIPARE 
 
                                                         
 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ vă invită să depuneţi o 
ofertă de preţ până la data de 03.09.2015, orele 12, pentru Achiziţia de ghiozdane tip rucsac 
pentru elevii care provin din familiile defavorizate socio-economic şi frecventează învăţământul 
primar, clasele 0-IV, în unităţile şcolare de pe raza municipiului Piatra – Neamţ şi pentru elevii 
din Centrele Sociale, cod CPV 18931100-5 Rucsacuri (Rev.2) 
  
Obiectul achiziţiei: un număr de 1500 de ghiozdane pentru elevi din clasele 0-IV, astfel: 

• 760 ghiozdane tip rucsac pentru băieţi, din care: 
• 740 ghiozdane tip rucsac pentru fete, din care: 

Cerinţe minime pentru fiecare tip de ghiozdan: aşa cum sunt prezentate în caietul de sarcini.  
- Sursa de finanţare: bugetul local 
- Data şi ora limita de depunere a ofertelor: 03.09.2015, ora 12 
- Limba de redactare a ofertei: limba română 
- Adresa la care se transmit ofertele: Str. Ştefan cel Mare, Nr. 6-8, Registratura Direcţiei de 

Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ 
- Data şi ora deschiderii ofertelor: 04.09.2015, ora 10 
- Adresa ( locul ) de deschidere a ofertelor: Str. Ştefan cel Mare, Nr.6-8  
- Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut  
- Valoarea estimata pentru achizitia celor 1.500 de buc. ghiozdane: 32.259 lei, fara TVA.  
- Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile 
- Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA şi echivalent in euro. 
- Data pentru care se determină echivalenţa lei/euro: Cursul BNR din data de 01.09.2015 

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate 
cerinţele specifice caietului de sarcini. 

 
Propunerea financiară – formularul de ofertă  
 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate 
informaţiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte  condiţii financiare şi comerciale, 
respectand calitatea produselor ce urmează a fi livrate.  

Ofertantul va transmite o dată cu oferta de preţ şi o mostră de produs, pentru fiecare tip de 
ghiozdan. 

Oferta de pret va fi dată pentru fiecare tip de ghiozdan separat, şi se va detalia în 
centralizatorul Anexa nr.27, iar in formularul anexa 26 se va scrie preţul total. (nr. de bucăţi x 
preţul în lei/buc). 

Mostrele prezentate de ofertanţii necâştigători se vor restitui dupa ce se va finaliza 
evaluarea ofertelor. 

http://www.primariapn.ro/


Mostrele prezentate de ofertantul declarat câştigator se vor restitui după data semnării 
notei de recepţie şi constatări diferente, fără observaţii. 
 
Ofertantul va completa următoarele formulare:  

- Certificat de conformitate – Formularul nr. 10. 
- Declaraţie privind evitarea conflictului de interese – Formular nr. 2 
- Anexa 26 – Formularul de oferta 
- Anexa 27 – Centralizatorul de preturi  

 
 
Nota: Oferta care depăşeste valoarea estimată, va fi declarată neconformă. 

Termen de livrare: maxim 2 zile de la emiterea comenzii ferme. Comanda fermă va fi 
dată de către Direcţia de Asistenţă Socială. 
 

Vă transmitem, la solicitarea dumneavoastră, documentaţia de atribuire (caietul de 
sarcini şi modelele de formulare) necesare în elaborarea ofertei. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel: 0233/218.991. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


