
ANUNȚ DE TRANSPARENȚĂ  

 

 

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 sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul :Lucrări de 

execuție de remediere a infiltrațiilor pentru Muzeul de Artă și Muzeul de Etnografie, cod CPV : 

45453000-7 lucrari de reparatii generale si de renovare (rev. 2). 

 

Tip contract: servicii;  

Valoarea estimata a achizitiei este de  9.553 lei fără TVA  

 

Durata contractului – 60 zile 

Nu se admit  oferte  alternative.  

Modalităţi principale de finanţare – buget local 

 

Formularele și Propunerea tehnică vor fi transmisă până în data de 19.06.2017 ( până la ora 

16
00

), pe adresa de e-mail cristina.morosanu@primariapn.ro sau registratura Primăriei cam. 20. 

Propunerea tehnică va respecta cerințele din caietele de sarcini. 

  

 

Modalități  de atribuire :  oferta de preț se va publica NUMAI în catalogul electronic de 

produse/servicii/lucrări din SEAP,   sub denumirea: Lucrări de execuție de remediere a 

infiltrațiilor pentru Muzeul de Artă și Muzeul de Etnografie, până în data de 19.06 .2017, ora 

24:00 ;   

După finalizarea procesului de atribuire ( prin accesarea catalogului on – line publicat pe SEAP, 

respectiv, Lista catalog de produse/servicii/lucrări ), ofertantul  al cărei ofertă corespunde din 

punct de vedere a cerințelor din caietul de sarcini și al cărui prețul este cel mai scăzut, va fi 

declarat câștigător și va fi invitat la sediul Municipiului Piatra Neamț, pentru semnarea 

contractului de servicii. 

Nu se solicita garanție de participare.  

SE SOLICITĂ GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE ; 

 

Criteriu de atribuire:  Prețul cel mai scăzut.  

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă – 90 zile.  

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 1 

zile lucrătoare. 

 

În baza prezentei invitații, vă punem la dispoziție documentația de atribuire : caietul de sarcini și 

formularele.  

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0233.218.991, int. 224, persoană de contact: 

Cristina Moroșan,  

mailto:cristina.morosanu@primariapn.ro

