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 vă invită să participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru
atribuirea contractului având obiectivul “ Sistem semaforizare Pieton cu
chemare pe B-dul Decebal , în fața Școlii nr 4 Piatra Neamț ”
Codul de clasificare C.P.V :45316212-4 Instalare de semafoare (Rev. 2)
Tip contract: lucrări;
Valoarea estimată este de 13.500 lei fără TVA
Limba de redactare–limba romănă ;
Condiții de participare: Ofertanții interesați vor prezenta următoarele
documente : scrisoare de înaintare , declarație privind existența sau nu a
situațiilor de conflict de interese precum și documente relevante care să ateste că
ofertantul este autorizat să realizeze operațiile solicitate prin caietul de sarcini .
Propunerea tehnică: Ofertantul are obligația să prezinte propunerea tehnică în
conformitate cu toate cerințele și specificațiile tehnice conținute în Caietul de
Sarcini. Acestea reprezintă cerințele minime solicitate pentru propunerea
tehnică. Ofertanții trebuie să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea
acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția
muncii – completând în acest sens declarația pe propria răspundere atașată
anunțului (conform prevederilor art.51 alin.2 din Legea 98/2016 ).
Documente solicitate la cap. ”Condiții de participare”și Propunerea tehnică
vor fi transmise până în data limită de primire a ofertelor, respectiv 21.11.2016 ,
pe adresa de email luies.stingu@primariapn.ro

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scazut( lei fără TVA ).
Modalitati de atribuire : oferta de preț se va publica în catalogul electronic
de produse/servicii/lucrari din SEAP, sub denumirea “ Sistem semaforizare
Pieton cu chemare pe B-dul Decebal , în fața Școlii nr 4 Piatra Neamț ”
, Codul de clasificare C.P.V.: 45316212-4 Instalare de semafoare (Rev. 2) până
în data de 21.11.2016;
Ulterior atribuirii din catalogul electronic disponibil pe SEAP , ofertantul
cu prețul cel mai scăzut declarat câștigător va fi invitat la sediul Municipiului
Piatra Neamț, pentru semnarea contractului .
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel.0233.218991
int.224 , Luies Emanuela Stîngu , luies.stingu@primariapn.ro

