
INVITAȚIE  DE  PARTICIPARE 
 
Municipiul Piatra Neamț va invită sa participati la achiziția directă pentru atribuirea contractului având 
obiectivul :  Service rețele electrice interioare 220 V, service sisteme de telecomunicații, service sisteme de 
securitate antiefracție, supraveghere video, control acces și avertizare început incendiu si service rețele 
calculatoare cu echipamentele aferente, cod CPV : 50324100-3 servicii de reparare a sistemelor (rev.2), 
50312300-8 – reparare și întreținere echipamente de rețea de date (rev.2), 50116100-2 servicii de reparare a 
sistelor electrice  (rev.2) 

 
Tip contract: servicii ;  
Valoarea estimata a achizitiei  este de  27.205,79 lei fără TVA , respectiv  2.267,15 lei fără TVA/lună, astfel : 
• Pentru service rețele electrice interioare 220 V, valoare estimata de 4.337,88 lei fara TVA/an, 361,49 lei 
fara TVA/lună; 
• Pentru service sisteme de telecomunicații, valoare estimata de 8.300,99 lei fara TVA/an, 691,75 lei fara 
TVA/lună; 
• Pentru service sisteme de securitate antiefracție, supraveghere video, control acces și avertizare început 
incendiu, valoare estimata de 10.068,36 lei fara TVA/an, 839,03 lei fara TVA/lună; 
• Pentru service rețele calculatoare cu echipamentele aferente, valoare estimata de 4.498,56 lei fara 
TVA/an, 374,88 lei fara TVA/lună. 
 
Durata contractului – 12 luni, astfel :  
- 8 luni în 2016, până în data de 31 decembrie 2016 = 18.137,19 lei fără TVA ; 
- 4 luni în 2017, până în data de 30 aprilie 2017= 9.068,6 lei fără TVA, conform prevederilor art. 6, 
alin. 3 din HGR nr. 925/2006   
nu se admit  oferte  alternative.  
 Modalităţi principale de finanţare – buget local 
 
Termenul de primire a ofertelor  :  28.03.2016, ora 09:00; 
Adresa la care trebuie transmise -  Municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Registratură 
Limba în care trebuie redactată oferta – limba romănă ;  
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor :  28.03.2016 , ora 12:00, Municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan 
cel Mare, nr. 6-8, corp nou, parter, sala de consiliu; 
 
Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor – membrii comisiei de evaluare, persoanele 
imputernicite ale ofertantilor ;  
Nu se solicita garantie de participare.  
Nu se solicita garanție de bună execuție ; 
 
Criterii de calificare : Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Declaratie privind neîncadrarea in situatiile 
prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Certificat de 
participare la licitatie cu oferta independenta  (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010), Declaratie privind 
neîncadrarea în prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile 
ulterioare, Certificatul Unic de înregistrare – în copie simplă,  Structura personalului  - declaratie 
referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 
ani si lista  cu persoanele responsabile pentru prestarea serviciilor .    
 
Criteriu de atribuire:  Pretul cel mai scazut. Curs de referință comunicat de BNR din data de    
10.03.2016; Evaluarea ofertelor se va face cu respectarea prevederilor art. 82, alin. 4 din HGR nr. 
925/2006. În cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractantă va solicita 
reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor. 



Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă – 90 zile.  
 Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 
ofertelor/candidaturilor: 3 zile lucrătoare. 
 
În baza prezentei invitații, vă punem la dispoziție documentatia de atribuire : caietul de sarcini,  fișa de 
date a achiziției, formularele și  draftul de  contract ), cuprinzand informatiile necesare in elaborarea 
ofertei.  
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0233.218.991, Carmen Buliga, e-mail :  
carmen.buliga@primariapn.ro. 
 


