
  
 

INVITAȚIE  DE  PARTICIPARE 
 
Municipiul Piatra Neamț va invită sa  participati cu oferta la achiziția directa pentru atribuirea contractului 
având obiectivul :  Revizuire a Strategiei de Dezvoltare Locală Integrală a Municipiului Piatra Neamț 
pentru perioada 2014-2020, Codul de clasificare C.P.V.:   73220000-0 servicii de consultanță în dezvoltare ( 
rev. 2) 
Tip contract: servicii;  
Descriere : revizuirea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra Neamţ 2014 - 2020, 
se urmăreşte obținerea unui document care corespunde cerințelor minime prevăzute în Ghidul Solicitantului - 
Condiții Generale de implementare a dezvoltării urbane durabile - Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării 
Urbane Durabile pentru o strategie integrată de dezvoltare urbană, corelată cu cerințele minime menționate în 
Regulamentul FEDR.   
Valoarea estimata a achizitiei -  15.000 lei fără TVA 

       Durata contractului – 5 ( cinci ) luni incepand de la data semnării contractului de către ambele părți. 
Nu se admit  oferte  alternative.  
 Modalităţi principale de finanţare – buget local ; 
Termenul de primire a ofertelor  :  26.04.2016, 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 : 26.04.2016, 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.  
Garanția de bună execuție este de 10 % din valoarea contractului fără TVA ( 5% - pentru IMM-uri ); 
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, Informatii privind subcontractatii/ asociatii , experiența similară ( nu s-au solicitat praguri valorice ). 
Pentru demonstrarea experientei similare, din lista principalelor prestări din ultimii 3 ani, se va evidenția cel 
puțin o experiență similară pentru care se vor prezenta : cel putin un contract de  servicii  similare prestate ( in 
copie conform cu originalul) sau orice alte inscrisuri echivalente. 
 
Criteriu de atribuire:  Pretul cel mai scazut. Curs de referință comunicat de BNR din data de 19.04.2016; 
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. 
 
  


