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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.57388/18.12.2015 

  
 INVITATIE DE PARTICIPARE 

                                            
Municipiul Piatra Neamt va invita sa participati la Achizitia Directa pentru achizitionarea unui 

echipament multifunctional performant care sa asigure operatiile de imprimare, scanare, copiere in vederea 
derularii in conditii optime a activitatii in cadrul proiectelor Directiei de Dezvoltare si Implementare Programe.   
Cod CPV:  30232110-8 Imprimante laser (Rev.2); 30216110-0 Scanere informatice; 50323100-6 Servicii de 
intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)  
Locul furnizarii: Municipiul Piatra Neamt, Directia de Dezvoltare si Implementare Programe  
Tipul procedurii: Achizitie Directa  
Valoarea estimata a achizitiei: 16.100 lei, fara TVA 
Principalele modalitati de finantare si plata:  Bugetul Local, cap.51.02/CII7 Dotari independente  
Nu se solicita garantie de participare, nu se solicita garantie de buna executie 
Garantia produsului: minim 24 de luni. Echipamentul va fi insotit de certificat de garantie. Transportul, instalarea, 
punerea in functiune si instruirea personalului vor fi efectuate de ofertant, la sediul DDIP din str. Stefan cel Mare, 
nr.6-8. 
Modalitatea de depunere a ofertei: 

1. Oferta de pret poate fi depusa pina la data de 23.12.2015, orele 10.00 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  

2. Data si ora deschiderii ofertelor: 23.12.2015, orele 11.00  
Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Piatra Neamț, Str. Stefan cel Mare, Nr. 6-8, cod postal 610101, 
Registratură – In atentia Compartiment Achizitii Publice 
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 18.12.2015.  

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.  

Oferta tehnica va respecta in totalitate cerintele din caietul de sarcini. 

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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