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                                          INVITATIE  DE  PARTICIPARE 

 
 

 
Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru:  Servicii 

de supraveghere prin inspectori de santier aferente proiectului: „Lucrari de corectare torenti pe 
paraul Bolovoaia si sistem de colectare a apelor in zona care leaga tronsonul Bolovoaia –Turcului( 
rigola cu scurgere in paraiele Bolovoaia si Turcului pentru partea drum spre biserica) din 
municipiul Piatra Neamt ”   
Codul de clasificare C.P.V.: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor 
Tip contract: servicii 
Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit:  buget local – cap.70.02/A28 
Valoarea estimata a achiziției: 21.000 lei fără TVA 
Nu se admit oferte alternative. 
Data si ora limita de depunere a ofertelor:   21.12.2015, ora 9 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:     21.12.2015, ora 11,00 

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: str. Ştefan cel Mare, nr.6- 8, cam. 31 
Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut 
Propunerea financiara va fi exprimata in lei, iar TVA-ul va fi evidențiat separat. 
Propunerea tehnica 
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerințele 
specificate în caietul de sarcini. 
Nu se solicita garanție de participare. 
Curs de referință comunicat de BNR in ziua de - 03.12.2015. 
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta – 90 zile. 
Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor – membrii comisiei de evaluare, persoanele 
împuternicite ale ofertanților. 
Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a 
ofertelor/candidaturilor: 1 - prin registratura Municipiului Piatra Neamț ( camera 20 ).    

Pe site-ul Primăriei Piatra Neamț au fost postate: caietul de sarcini, fișa de date a achiziției, formulare 
și contractul draft. 
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