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 Asigurare imobile apartinând Municipiului Piatra Neamt – Sala
Polivalentă și Bazar, Codul de clasificare C.P.V.: 66510000-8 - serviciul de asigurare ( rev.2)
Tip contract: servicii;
Descriere : Descriere cerință : având în vedere faptul că polițele de asigurare pentru Sala Polivalentă și
Bazar expiră în data de 08.10.2016, conform prevederilor Legii nr. 260/2008, modificată prin Legea nr.
243/2013 privind asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, se impune
reasigurarea acestor immobile ; se au în vedere următoarele sume de asigurat : Sala Polivalentă – 31.517.315,79
lei și Bazar – 4.429.770 lei
Valoarea estimata a achizitiei este :



Lot 1 - Asigurare Sala Polivalentă – 20.029,05 lei cu TVA / 16.690,88 lei fără TVA;
Lot 2 - Asigurare Bazar – 2.448 lei cu TVA / 2.040 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 ;
declaratie privind existenta sau nu a situatiilor de conflict de interese și
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 ;
- în propunerea tehnică vor fi detaliate toate condițiile de asigurare.
Documente solicitate la cap. ”Condiții de participare” și Propunerea tehnică vor fi transmise până în
data limită de primire a ofertelor, respectiv 28.09.2016, 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 ” Lot 1 - Asigurare Sala Polivalentă ”si/sau ” Lot 2 - Asigurare Bazar” până în data de
28.09.2016 ; Ofertanți interesați pot oferta pe unul sau mai multe loturi;În acest caz, ofertanții vor
publica oferta pentru fiecare lot in parte.
Cu toate că în caietul de sarcini se fac referiri și la asigurarea Restaurantului Monte Carlo, în cadrul
prezentei achizitii directe , nu se va oferta pentru acest obiectiv .
După cumpărarea din catalog, ofertantul cu prețul cel mai scăzut, declarat câștigător va fi invitat
la sediul Municipiului Piatra Neamț, pentru semnarea poliței de asigurare.
Anexam alăturat caietul de sarcini si model formulare .
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0233.218.991, Carmen Buliga, e-mail :
carmen.buliga@primariapn.ro.

