
INVITAȚIE  DE  PARTICIPARE                                                            nr. înregistrare: 37547/07.09.2015 
 
Primăria Municipiului Piatra Neamţ va invita sa participati cu ofertă în vederea atribuirii contractului de lucrări: 
Studiul privind analiza indeplinirii indicatorilor din cadrul proiectului Elaborare program de 
îmbunătățire a eficienței energetice cu măsuri pe termen scurt și pe următorii 3 – 6 ani, pentru Mun. 
Piatra Neamț,  Cod CPV: 71314200-4 -  Servicii de gestionare a energiei electrice (rev. 2),   
 
Valoarea estimata a achizitiei este de 21.271,2  lei fara TVA  ; achiziție directă 
Tip contract: servicii 
Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: buget local 
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 10.09. 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:  10.09.2015, ora 1000 

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

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda: 
Documentatie de calificare 
Propunerea tehnica - Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în 
totalitate cerintele din caietul de sarcini. 
Propunerea financiara – formularul de oferta . Curs de referinta BNR din data de  08.09. 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. 

Documentatia de atribuire (caietul de sarcini, fișa de date a achiziției si formularele), cuprinzand 
informatiile necesare in elaborarea ofertei sunt publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț. 
Pentru prestarea serviciului de elaborare a Studiului  privind  analiza indeplinirii indicatorilor  din 
cadrul proiectului Elaborare program de îmbunătățire a eficienței energetice cu măsuri pe termen scurt 
și pe următorii 3 – 6 ani, pentru Mun. Piatra Neamț, se va emite comanda . 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0233.218.991, int. 224 – Carmen Buliga, 
e-mail carmen.buliga@primariapn.ro. 
 


