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  Nr. 55992/11.12.2015 

  
 INVITATIE DE PARTICIPARE 

                                            
Municipiul Piatra Neamt va invita sa participati la Achizitia Directa pentru Intocmirea unui raport de 

evaluare privind analiza de risc la securitate fizica in cadrul proiectului „CENTRUL DE INFORMARE SI 
PROMOVARE TURISTICA IN MUNICIPIUL PIATRA NEAMT”, cod SMIS 37815  
Cod CPV: 71317000-3 Servicii de consultanta in protectia contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2) 
Locul prestarii serviciului: Municipiul Piatra Neamt, B-dul Decebal, Piata Petrodava  
Tipul procedurii: Achizitie Directa  
Valoarea estimata a achizitiei: 500 lei, fara TVA 
Principalele modalitati de finantare si plata:  Bugetul Local, cap.80.02, linia 55.01.13 
Nu se solicita garantie de participare, nu se solicita garantie de buna executie 
 
Modalitatea de depunere a ofertei: 
1. Oferta de pret poate fi depusa pina la data de 15.12.2015, orele 15.00 la Registratura Primariei mun. Piatra 
Neamt, sau se poate transmite pe e-mail la adresa: viorica.nedelcu@primariapn.ro sau 
lucica.poparda@primariapn.ro sau la nr. de fax: 0233/218.991 int.224  
 
Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Piatra Neamț, Str. Stefan cel Mare, Nr. 6-8, cod postal 610101, 
Registratură  
Limba de redactare a ofertei: limba română  
Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut  

Prețul ofertei va fi exprimat în lei, fără TVA și echivalent în euro. Data pentru care se determină echivalența 
lei/euro: Cursul BNR din data de 11.12.2015.  

Oferta financiară nu poate depăși valoarea estimată. 
 
Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire 
la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale.  

Analiza de risc va fi intocmita de un specialist inscris in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea 
Fizica RNERSF. 

În baza prezentei invitații, vă punem la dispoziție caietul de sarcini, cuprinzând informațiile necesare în elaborarea 
ofertei. În acest sens, vă rugăm să ne comunicați adresa dvs. de e-mail. Pentru informații suplimentare ne puteți 
contacta la tel. 0233.218.991, int. 224 - Viorica Nedelcu, e-mail: viorica.nedelcu@primariapn.ro.  
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