
INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

În baza prevederilor art. 7 alin. (2) și (3) din Legea nr. 98/20.16 privind achiziţiile publice cât şi art. 

101 alin. (2) din Hotararea Guvemului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa participați la  

achiziția  pentru atribuirea contractului având obiectivul : Spectacol dedicat Zilelor Orașului – 

Piatra Fest 2017, cod CPV : 79952100-3 – Servicii de organizare de evenimente culturale ( Anexa nr. 

2 la Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice ) 

 

Tip contract: servicii ;  

Valoarea estimata a achizitiei este de  130.000 lei fără TVA  

 

Durata contractului – 2 zile 

Nu se admit  oferte  alternative.  

Modalităţi principale de finanţare – buget local 

 

Tipul procedurii -  Procedura simplificata proprie -      În baza prevederilor art. 7 alin. (2) și (3) din 

Legea nr. 98/20.16 privind achiziţiile publice cât şi art. 101 alin. (2) din Hotararea Guvemului nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

Având în vedere articolele de lege menționate  pentru atribuirea contractelor de achizitie publica / 

acordurilor cadru ce au ca obiect serviciile din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu valoarea estimata fără TVA mai mică decât cea prevazută la art. 

7 alin. (1) lit.c) din Lege, cuprinsă în intervalul de la 132.519 la 3.334.049 lei, întreaga documentație 

va fi publicată pe site-ul Municipiului Piatra Neamț. 

 

CRITERII DE ATRIBUIRE 

 Prețul cel mai scăzut 
Procedură simplificată proprie aprobată prin Dispoziția Primarului nr. 1088 din 15.06.2017 

 

INFORMATII ADMINISTRATIVE 

 

Depunerea ofertelor: 

IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor:       19.06.2017, ora  09:00  

IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor:             19.06.2017, ora  11:00  

 

După finalizarea procesului de atribuire, 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.  

 

Nu se solicita garanție de participare.  

Nu se solicita garanție de bună execuție ; 

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 și Fișa de date.  

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

Cristina Moroșan,  


