SCRISOARE DE INTENȚIE
În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G.
nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016,
Municipiul Piatra Neamț va invită sa participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea
contractului având obiectivul Mentenanta - supraveghere echipamente si sisteme aferente pentru proiectul
”Restaurarea și punerea în valoare a zonei istorice și cultural Curtea Domneasca”și service lift și scări
rulante la Complexul Comercial Mall Forum Center ; Codul de clasificare C.P.V.: 50312310-1
întreținerea echipamentelor de rețea de date ( rev.2), 50324100-3 servicii de întreținbere a sistemelor
(rev.2)
Anunțul a fost publicat in SEAP sub nr. 49045/14.09.2016.
Tip contract: servicii;
Descriere : revizie, întretinere/reparatii si autorizare ISCIR ( pentru lift si scara rulanta ), astfel :
- Parcarea subterana – intretinere/reparatii sistem CCTV si sistem control acces;
- Complex Comercial Mall Forum Center – lifturi (6 buc.) si scări rulante (8 buc.);
- Stadionul Municipal ”Ceahlăul” – lift ( 1 buc.)
Valoarea estimata este de 99.600 lei fără TVA
Durata contractului - 12 luni incepand de la data semnării contractului de către ambele părti.
Limba de redactare – limba romănă ;
Condiții de participare : Ofertanții interesați vor prezenta următoarele documente : scrisoare de inaintare ;
declarația privind incadrarea in categoria IMM, declaratie privind existenta sau nu a situatiilor de conflict de
interese, Certificat Unic de Înregistrare ( CUI ) - se va prezenta copie lizibila cu mentiunea „conform cu
originalul”si Autorizatia ISCIR sau echivalent pentru ofertant -se solicita autorizatie conform Prescriptiei
Tehnice ISCIR – R/2010 pentru a demonstra ca ofertantul este autorizat sa execute lucrari si reparatii,
intretinere si revizii tehnice la ascensoare electrice si hidraulice de persoane si marfa. Valabila la data depunerii
ofertelor pe toata perioada de derulare a contractului, pentru reparatii, intretinere si revizii tehnice pentru
ascensoarele electrice si hidraulice de persoane si marfa – copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si
stampila operatorului economic.
Propunerea tehnică
Se solicita prezentarea unei propuneri tehnice prin care vor fi nominalizate următoarele:
- Prestatorul va fi răspunzător de respectarea condițiilor de muncă și măsurile privind protecția muncii; în acest
sens va completa și semna declarația anexată la anunțul de participare ;
- din portofoliul de servicii prestate anterior, vor fi nominalizate minim două servicii similare prestate anterior
depunerii de oferte la prezenta achizitie ;
- din structura personalului implicat în derularea contractului vor face parte cel puțin următoarele funcții :
1.Minim o persoana atestată potrivit Legii nr. 307/iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
cap. II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor și potrivit Ordinului nr. 87/2010 al MAI pentru
Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări împotriva incendiilor ;
2. Licenţă emisă de Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru întreţinerea componentelor sau
sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, potrivit art. 34 din Legea nr. 333 / 2003 republicată si
actualizata ;
3. Autorizaţie ANRE tip B pentru asigurarea service-ului la instalaţiile electrice si minim 1 atestat
ANRE tip II B
4. Minim 1 inginer sisteme de securitate ( CCR215222 sau echivalent ) - se vor prezenta documente
doveditoare pentru efectuarea de cursuri de specialitate de ingineri sisteme de securitate ( CCR215222
sau echivalent )
- Atestat pentru responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL-IR) sau echivalent conform Ordinului
Inspectorului de Stat al Inspectiei de Stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si
instalatiilor de ridicat nr. 165/2011 pentru aprobarea metodologiei privind atestarea personalului tehnic
de specialitate in domeniul ISCIR.
- Atestat pentru responsabil cu verificarea tehnica a ascensoarelor (RVTA) sau echivalent conform
Ordinului Inspectorului de Stat al Inspectiei de Stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub
presiune si instalatiilor de ridicat nr. 165/2011 pentru aprobarea metodologiei privind atestarea
personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR.
Propunerile tehnice incomplete vor genera declararea ofertei ca fiind neconformă.

Documente solicitate la cap. ”Condiții de participare” și Propunerea tehnică vor fi transmise până în
data limită de primire a ofertelor, respectiv 20.09.2016, pe adresa de email carmen.buliga@primariapn.ro
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut ( lei fara TVA ).
Modalitati de atribuire : oferta de pret se va publica in catalogul electronic de produse/servicii/lucrari din
SEAP, sub denumirea Mentenanta - supraveghere echipamente si sisteme aferente pentru proiectul
”Restaurarea și punerea în valoare a zonei istorice și cultural Curtea Domneasca”și service lift și scări
rulante la Complexul Comercial Mall Forum Center până în data de 20.09.2016 ;
După cumpărarea din catalog, ofertantul cu prețul cel mai scăzut, declarat câștigător va fi invitat la
sediul Municipiului Piatra Neamț, pentru semnarea contractului de servicii.
Anexam alăturat caietul de sarcini , model formulare si draft contract .
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0233.218.991, Carmen Buliga, e-mail :
carmen.buliga@primariapn.ro.

