SCRISOARE DE INTENȚIE
În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art. 43
din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 și a referatului nr.
23548/07.09.2016, Municipiul Piatra Neamț va invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe
pentru atribuirea contractului având obiectivul:
PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – Completator zona protejată ”Curtea Domnească”
Codul de clasificare C.P.V.: 71410000-5 – Servicii de urbanism
Tip contract: servicii;
Descriere : Conform caietului de sarcini
Condiții de participare : Personal de specialitate:
 Specialist RUR cu autorizatie/atestat;
Pentru personalul de specialitate solicitat trebuie prezentate urmatoarele documente: - CV-urile
personalului de specialitate solicitat in vederea realizarii contractului ce face obiectul prezentei
proceduri de atribuire, datate si semnate in original.
Se vor prezenta:- diplome de studiu pentru personalul de specialitate solicitat in vederea realizarii contractului;
- documente relevante care dovedesc indeplinirea cerintei privind specializarea pentru persoanele
nominalizate in functiile de specialist RUR.
Propunerea tehnică
Se solicita prezentarea unei propuneri tehnice prin care vor fi nominalizate următoarele:
1. Zona de studiu aferentă P.U.Z., care va cuprinde zona centrala cuprinsa în PUZ „Curtea Domească”
și zonele adiacente Piața Ștefan cel Mare si parțial b-dul Republicii, b-dul M. Eminescu, str. Petru
Rareș și Dacia conform anexa Certificat de Urbanism nr.601/2015 cu termenul de valabilitate prelungit
pana in 2017.
2. Propuneri/soluții de rezolvare a circulației pe strada Piata Stefan cel Mare (v lungime de 0,5Km ),
pentru strazi cu trafic mixt și intersecțiile aferentev - dintre b-dul Republicii/Duraului, Republicii/Piata
Stefan cel Mare/Alexandru cel Bun, intersectia b-dul M.Eminescu cu piata Stefan cel Mare si
intersectia cu b-dul Dacia sensuri giratorii.
Propunerile tehnice incomplete vor genera declararea ofertei ca fiind neconformă.
Data limita de depunere a ofertelor: 24.11.2016, ora 9:00, sediul Primăriei municipiului Piatra
Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.6-8, Registratură
Modul de prezentare ”Condiții de participare” și ”Propunerea tehnică”:
Se va prezenta într-un exemplar, original, într-un PLIC închis corespunzator, netransparent,
cuprinzând următormătoarele informații:
 Adresa locului de depunere a ofertelor respectiv Sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamţ,
Str. Ştefan cel Mare, nr.6-8, cod poştal 610101- registratura
 Denumirea serviciilor supuse procedurii de achizitie
 Inscriptia “A nu se deshide înainte de data 24.11.2016, ora 11:00 ”
Modalitati de atribuire : oferta de pret se va publica în catalogul electronic de produse/servicii/lucrari din
SEAP, la codul CPV 71410000-5 – Servicii de urbanism

Anexam alăturat caietul de sarcini , model formulare .

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel. 0233.218.991, int. 224 – Cristina
Moroşan

