
  

 

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    

Refacere circuit electric în baza avizului tehnic de racordare nr. 1001224555 / 08.08.2016, P-ța 

Bistrița, str. Ecoului, Piatra Neamț; Codul de clasificare C.P.V.: 45310000-3 lucrări de instalații 

electrice (rev.2) 

  

 Tip contract: lucrări;  

 

 Valoarea estimata este de  4.393,25 lei fără TVA 

 Lucrarea se execută prin tarif de racordare; contractul se va încheia între executant și 

E.ON Distribuție România S.A. ;. 

 Limba de redactare – limba romănă ;  

 

 Condiții de participare :  Ofertanții interesați vor prezenta următoarele documente : scrisoare de 

inaintare și declaratie privind existenta sau nu a situatiilor de conflict de interese ; 

Propunerea tehnică : declarație privind respectarea condițiilor de muncă și măsurile privind 

protecția muncii și devizele de lucrări. 

  
 

Documente solicitate la cap. ”Condiții de participare” și  Propunerea tehnică vor fi transmise 

până în data limită de primire a ofertelor, respectiv 20.10.2016, 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  Refacere circuit electric în baza avizului tehnic 

de racordare nr. 1001224555/08.08.2016, P-ța Bistrița, str. Ecoului, Piatra Neamț; Codul de 

clasificare C.P.V.: 45310000-3 lucrări de instalații electrice (rev.2) până în data de 20.10.2016;   

 După cumpărarea din catalog, ofertantul cu prețul cel mai scăzut, declarat câștigător va 

fi invitat la sediul Municipiului Piatra Neamț, pentru semnarea încredințării către E.ON 

Distribuție România S.A. 

 

 Anexam alăturat Avizul tehnic de racordare pentru loc de consul nr. 1001224555/08.08.2016. 

 Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0233.218.991, Carmen Buliga, e-mail:  

carmen.buliga@primariapn.ro. 

 

  


