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                                           INVITATIE  DE  PARTICIPARE 
Fax    

     Primăria Municipiului Piatra Neamţ va invita sa participati cu ofertă în vederea atribuirii 
contractului de prestări : Asigurare imobile apartinând Municipiului Piatra Neamt – Sala Polivalentă, Bazar 
și Complexul Comercial Mall Forum Center,  
Valoarea estimata a achizitiei este de 78.229,52  lei fără TVA lei fără TVA,  
• Lot 1 - Asigurare imobile apartinând Municipiului Piatra Neamt – Sala Polivalentă – 8.000 euro cu TVA / 
35.274,4 lei cu TVA / 28.447,1 lei fără TVA ; 
• Lot 2 - Asigurare imobile apartinând Municipiului Piatra Neamt –   Bazar  – 6.000 euro cu TVA / 
26.455,8 lei cu TVA / 21.335,32 lei fără TVA ; 
• Lot 3 - Asigurare imobile apartinând Municipiului Piatra Neamt –  Complexul Comercial Mall 
Forum Center – 8.000 euro cu TVA / 35.274,4 lei cu TVA / 28.447,1 lei fără TVA ; 
Tip contract: servicii 
Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: buget local 
Data si ora limita de depunere a ofertelor:  14.09.2015 , ora 09 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:  14.09.2015, ora 1100 

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: str. Ştefan cel Mare, nr.6- 8, cam. 31 
Criteriu de atribuire: prima de asigurare cea mai mică 
Criterii de calificare: conform fişei de date a achiziţiei. 

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda: 
Documentatia de calificare – conform cerințelor din fișa de date a achiziției; 
Propunerea financiara – formularul de oferta  . Curs de referinta BNR din data de 07.09.2015. 

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu 
privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. 

În baza prezentei invitații, vă punem la dispoziție documentatia de atribuire,  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, int. 224 – Carmen Buliga, e-mail 
carmen.buliga@primariapn.ro. 

TRIDENT Cu consideratie,  
 

Administrator Public,                Secretarul Municipiului, 
                 Bogdan Puscasu                                   Florin Fecic 
 
 
 
                              
                            Compartiment Achizitii Publice 
                                            Carmen Buliga 
CAP/V/1 exemplar____________________________________________________________________________________ 
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                                                            Comp. Achizitii publice 

                                                                  Buliga Carmen 
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