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            ROMÂNIA 

                                                   MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 
            PRIMĂRIA 

   Str. Ştefan cel Mare nr.6-8, Piatra Neamt 610101 
       Tel: 0040 233 218991 
       Fax: 0040 233 215374 
 E-mail: infopn@primariapn.ro 
          www.primariapn.ro 

 
  Nr.43015/08.10.2015 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
  

                                              
Municipiul Piatra Neamt va invita sa participati la achizitia directa pentru atribuirea contractelor 

avand ca obiect: Achizitia de dotari, mobilier si echipamente IT, inclusiv soft specializat pentru 
proiectare/grafica si realizare pagina web site (portal) pentru proiectul „CENTRUL DE INFORMARE SI 
PROMOVARE TURISTICA IN MUNICIPIUL PIATRA NEAMT”, cod SMIS 37815  
Coduri de clasificare C.P.V.: 39130000-2 Mobilier de birou (Rev.2); 39515440-1 Jaluzele verticale 
(Rev.2); 32552110-1 Telefoane fara fir (Rev.2) ; 30213300-8 Computer de birou (Rev.2); 30231320-6 
Monitoare cu ecran tactil (Rev.2); 30232110-8 Imprimante laser (Rev.2) ; 32324100-1 Televizoare color 
(Rev.2); 32581200-1 Aparate fax(Rev.2); 30193500-3 Suport pentru pliante (Rev.2); 22114300-5 Harti 
(Rev.2); 30195913-5 Sevalete pentru flipcharturi (Rev.2) ; 34928480-6 Containere si pubele de deseuri 
(Rev.2); 33141623-3 Truse de prim ajutor (Rev.2); 39717200-3 Aparate de aer conditionat (Rev.2); 
39713430-6 Aspiratoare (Rev.2); 35120000-1  Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate 
(Rev.2); 31625000-3 Alarme antiefractie si antiincendiu (Rev.2) ; 35111000-5 Echipament de stingere a 
incendiilor (Rev.2); 31523200-0 Panouri cu mesaje permanente (Rev.2); 44212250-6 Catarge (Rev.2) ; 
34928450-7 Borne luminoase (Rev.2); 44100000-1 Materiale de constructii (Rev.2); 45441000-0 
Lucrari de montare geamuri (Rev.2); 48517000-5 Pachete software IT (Rev.2); 72413000-8 Servicii de 
proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2) 
 
Tipul contractului: Contracte de furnizare pentru loturile 1-7 (dotari interioare, exterioare), 
contract de prestari servicii pentru lotul 8 (realizare pagina web si furnizare soft specializat pentru 

proiectare/grafica).  Autoritatea contractanta va incheia unul sau mai multe contracte de furnizare, in 
functie de pretul cel mai scazut ofertat pe fiecare lot. 
 
Locul livrarii produselor si a prestarii serviciilor: Municipiul Piatra Neamt, B-dul Decebal, Piata 
Petrodava  
Tipul procedurii: Achizitie Directa pe loturi 
Ofertantii pot depune oferta pentru un lot, pentru cateva sau pentru toate loturile. Numarul 
maxim de loturi la care poate depune oferta un operator economic este 8. 
In cazul în care pot fi atribuite mai multe loturi aceluiași ofertant, autoritatea contractanta  isi rezerva 
posibilitatea de a incheia un contract pentru mai multe loturi combinate sau chiar pentru toate loturile, 
conform art.46 alin.(3) din Directiva 2014/24/UE. Grupurile de loturi care pot fi combinate sunt cele 
mentionate  de la 1 la 7 – loturile de furnizare produse (dotari interioare si dotari exterioare). 
 
Conform art. 19 din OUG nr.34/2006: „Autoritatea   contractantă achiziţionează direct produse, 
servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a 
prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare 
achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de 
lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ.”  
 
 

http://www.primariapn.ro/
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Valoarea estimata a achizitiei: 43.717 lei, fara TVA, din care:  
 

I  DOTARI INTERIOARE:  
 

1. Lot 1 – FURNIZARE MOBILIER:  Valoare estimata = 4.300 lei fara TVA 
2. Lot 2 – FURNIZARE APARATURA AUDIO-VIDEO: Valoare estimata = 9.660,7 lei fara TVA 
3. Lot 3 – BIROTICA, PRODUSE DE UZ GOSPODARESC: Valoare estimata = 670,00 lei fara 

TVA 
4. Lot 4 – FURNIZARE APARATURA ELECTRICA:  Valoare estimata = 3.300,00 lei fara TVA 
5. Lot 5 – DISPOZITIVE DE SECURITATE:  Valoare estimata = 765,30 lei fara TVA 
6. Lot 6 – FURNIZARE DOTARI PSI:  Valoare estimata = 2125,00 lei fara TVA 

 
II DOTARI EXTERIOARE: 

 
7. Lot 7 – DOTARI EXTERIOARE: Valoare estimata = 16.146,00 lei fara TVA 
 

 
III SOFT SPECIALIZAT  PENTRU PROIECTARE/GRAFICA SI REALIZARE  PAGINA WEB 

SITE (PORTAL) : Valoare estimata 6.750 lei, fara TVA 
 

8.  Lot 8      8. 1. SOFT SPECIALIZAT  PENTRU PROIECTARE/GRAFICA : 1.500lei, fara TVA 
 8. 2. REALIZARE  PAGINA WEB SITE (PORTAL): 5.250 lei, fara TVA 

 
 
Durata contractului: de la data semnarii contractului de catre ambele parti pana la data de 
20.11.2015. 
Nu se admit oferte alternative. 
Principalele modalitati de finantare si plata:  Conform contractului de finantare nr. 4610/03.09.2014 : 
Fondul European pentru Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 
– 90,37% 
Bugetul de stat – 7,63% 
Bugetul Local, cap.87.02, titlu 56 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile – 2% 
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 
(daca este cazul) : 
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 
In acest caz, ofertantul va depune Acordul de asociere, completat si semnat, in original, conform 
Formularului 9B din Sectiunea Formulare.  
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se 
demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 
Situatia personala a ofertantului (Cap.III.2.1.a din fisa de date) si Capacitatea de exercitare a activitatii 
profesionale (inregistrare) (Cap.III.2.1.b din fisa de date) se demonstreaza de catre fiecare dintre 
asociati in parte, prin formularele prevazute la capitolele respective. 
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, 
va depune o declaratie pe propria raspundere semnata de toti membrii asocierii prin care se obliga ca 
in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere 
legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului. 
Garantia de participare: Nu se solicita garantie de participare. 
Garantia de buna executie (G.B.E.): in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA (5% pt 
IMM). Autoritatea contractanta solicita garantie de buna executie numai pentru loturile 7 –Dotari 
exterioare si 8 – Soft specializat si realizare pagina web. Modalitatea de constituire: art. 90 din HG 
925/2006 actualizata, descrierea in detaliu se afla in Fisa de date, p.III1.1.b) 
Daca ofertantul este IMM, conform prevederilor Legii 346/2004 actualizata, beneficiaza de reducerea 
cu 50%. In acest caz, ofertantul trebuie sa completeze si sa depuna Formularul nr.14 – Declaratia 
IMM.  
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Data si ora limita de depunere a ofertelor: 16.10.2015, orele 09.00  
Data si ora deschiderii ofertelor: 16.10.2015, orele 11.00 
Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Piatra Neamt, Str. Stefan cel Mare, Nr. 6-8, cod postal 
610101, Registratura  
Adresa ( locul ) de deschidere a ofertelor: Str. Stefan cel Mare, Nr.6-8, Sala de Consiliu  
Limba de redactare a ofertei: limba romana  
Criterii de calificare/selecţie a operatorilor economici, modul de indeplinire a acestora, in 
conformitate cu fisa de date a achizitiei si formularele corespunzatoare. Pentru detalii privind 
cerintele de mai jos, ofertantii sunt invitati sa parcurga fisa de date a achizitiei care se regaseste in 
documentatia de atribuire postata pe site https://www.primariapn.ro/achizitii-publice 
Nota: Daca un ofertant depune oferta pentru mai multe loturi, documentele de calificare se depun intr-
un singur exemplar (in original si copie), nu pentru fiecare lot in parte.  
 
III.2.1.a)Situatia personala a ofertantului va fi dovedita prin prezentarea urmatoarelor documente: 
 
Nota: Se permite depunerea documentelor solicitate în cadrul acestei sectiuni în oricare din formele: 
original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. 
 
 

1. Declaratie privind eligibilitatea – Formular nr.3  - Acest formular se depune in original de 
ofertant/ofertant asociat/tert sustinator. A.C. are obligatia de a exclude orice ofertant care se 
incadreaza in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 
respectiv orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat 
prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei 
organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani. 
 

2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 actualizata - 
Formular 3B. Incadrarea oricaruia dintre ofertanti sau asociati in situatiile corespunzatoare 
prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului. Tertul sustinator nu 
trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art. 
181 lit.a), lit.c^1), lit.d) din OUG 34/2006 actualizata.  

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice document edificator pentru 
demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre 
bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu cerintele autoritatii contractante (in luna anterioara 
celei in care se depun ofertele) si/sau cu reglementarile aplicabile în tara de origine/tara în care 
operatorul economic este stabilit, eliberat de autoritatile competente din aceste tari .  

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de 
natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 
181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara 
respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie 
autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii 
profesionale care are competente in acest sens. 

Operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere (Formular nr.9 si Anexa 1 
la Formularul nr.9) potrivit art.11 alin.(4) din HG nr. 925/2006, urmind ca autoritatea contractanta sa 
aplice prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr. 509/2011. 
 

3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare. – Formular nr. 4, in original. Formularul va fi completat de 
catre ofertant / ofertanti asociati / subcontractant / tert sustinator. 

Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste 
organizarea, derularea si finalizarea achizitiei publice sunt mentionate in fisa de date a 
achizitiei (pag.9) si in Formularul nr.4  
 

https://www.primariapn.ro/achizitii-publice
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4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui 
ANRMAP nr.314/2010. – Formular nr.5, in original. 

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Persoane fizice/juridice romane:  
Se solicita Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, sau alt document 

echivalent, Certificatul unic de inregistrare – CUI / sau orice forma de inregistrare ca persoana fizica 
sau juridica, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic - in original/copie 
legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ”conform cu originalul”. Obiectele contractului trebuie sa aiba 
corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC sau in Certificatul unic de 
inregistrare. 

Persoane fizice/juridice straine: Operatorii economici nerezidenti au dreptul de a prezenta orice 
documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in 
conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si faptul ca obiectul de 
activitate corespunde cu obiectul contractului. 

Din documentul prezentat, trebuie sa reiasa ca ofertantul este autorizat sa desfasoare activitati ce fac 
obiectul achizitiei. 

III.2.2. Capacitatea economica si financiara  

1) Cerinta nr.1: Pentru toate loturile 
 
Se solicita Fisa de informatii generale Se va  completa Formularul nr.6 

III.2.3. a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 

Pentru loturile de furnizare produse (de la 1 la 7): 
Cerinta 1: Experienta similara  
 
Se va completa si depune, in original, Formularul nr.7  
Demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic, din care 
sa rezulte ca a furnizat produse similare celor solicitate in cadrul loturilor la care va depune oferta.  
Pentru lotul nr.8 (Servicii de realizare pagina web) : Se va depune lista principalelor prestari de 
servicii in ultimii 3 ani. 
Se va completa Formularul nr. 8 . 
Documentele se vor prezenta in original, semnate si stampilate de operatorul economic. 
Demonstrarea prestarilor de servicii se confirma printr-o declaratie a operatorului economic din care sa 
rezulte ca a prestat servicii similare (realizare pagina web, furnizare soft). 
Cerinta 2 – Daca este cazul 
Ofertantii vor depune formularele atasate Formularele nr. 12A, 12B si 12C, doar daca este cazul. 
Cerinta 3 – Pentru toate loturile  
Declaratie de insusire a documentatiei de atribuire si a contractului atasat: 
Mod de indeplinire: Se va completa Formularul nr.16  
Daca ofertantul isi asuma si semneaza contractul in forma prezentata de autoritatea contractanta, orice 
modificare pe parcursul derularii contractului va trebui sa tina cont de faptul ca prevederile acestuia sa 
nu modifice elemente care au stat la baza desemnarii ofertei castigatoare si sa nu distorsioneze 
rezultatul procedurii (prevederi din caietul de sarcini, criteriile de calificare sau factorii de evaluare). 
Capacitatea tehnica a operatorului economic poate fi sustinuta de un Tert sustinator, conform art. 190 
din OUG 34/2006. Formular nr. 20a – Angajament privind sustinerea tehnica – experienta 
similara Formular 20b .Mai multe detalii se pot obtine din fisa de date, pag.11. 

Cerinta 4 – Doar pentru lotul 7 si 8 
Declaratie privind respectarea reglementarilor privind conditiile de munca si protectia muncii , 
conform prevederilor art. 34, alin.2  din OUG 34/2006: Se va completa Formularul nr.13. 
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Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut ofertat pentru fiecare lot. 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertei, respectiv pina 
la data de 15.12.2015.  

Pretul ofertei va fi exprimat in lei, fara TVA si echivalent in euro. Data pentru care se determina 
echivalenta lei/euro: Cursul BNR din data de 13.10.2015.  

Propunerea tehnica:  Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incit aceasta sa respecte in 
totalitate cerintele specifice caietului de sarcini. Se va completa Formularul Anexa B. 

Propunerea financiara :   

Oferta financiara nu poate depasi valoarea estimata pentru lot si va cuprinde:  
Pretul unitar si total pentru fiecare produs/serviciu ofertat si pretul total pentru fiecare lot. 
Propunerea financiară trebuie sa se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate 
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica. 
Pentru loturile de furnizare produse se vor completa Formularele 26.1 (oferta) si 27.1 
(centralizator) 
Pentru lotul nr.8 – Servicii, se va completa Formularul de oferta nr. 26.2 si centralizatorul 27.2 
La lotul nr.8 valoarea pe fiecare componenta a lotului nu trebuie depasita, respectiv: 1.500 lei , 
fara TVA pt programe informatice (soft specializat) si 5.250 lei, fara TVA pentru realizarea paginii web.  

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incit aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate 
cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale.  

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor – membrii comisiei de evaluare, experti 
cooptati, persoanele imputernicite ale ofertantilor.  

În baza prezentei invitatii, vă punem la dispozitie documentatia de atribuire (caietul de sarcini, 
fisa de date a achizitiei, modelele de formulare si draftul de contract), cuprinzand informatiile necesare 
in elaborarea ofertei. În acest sens, vă rugăm să ne comunicati adresa dvs. de e-mail. Pentru informatii 
suplimentare ne puteti contacta la tel. 0233.218.991, int. 224 - Viorica Nedelcu, e-mail: 
viorica.nedelcu@primariapn.ro  
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