
                                        SCRISOARE INTENTIE 

        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 participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului 

având obiectivul : Serviciul de mentenanță al Sistemului de Înștiintare și 

Alarmare Locală , codul C.P.V.: 50600000-1 Servicii de reparare si intretinere 

a materialelor de securitate și apărare  (rev2)          

Tip contract: servicii , contract 12 luni; 

Descriere : Prestatorul urmează să presteze următoarele  servicii : 

        - lucrări de întreținere periodică care se execută o data la 2 ani ce constau 

in: inlocuirea cablurilor  și a altor elemente deteriorate , curațarea și verificarea 

motorului, vopsirea elementelor metalice, curațarea componentelor din cofret și 

înlocuirea celor uzate sau defecte, probarea întregului sistem 

        - verificare trimestrială a sistemului format din 25 sirene de alarmare si o 

centrală   de alarmare,  pentru asigurarea mentenanței . 

        - lucrări de reparații accidentale 

 Valoarea estimată a achiziției este de 24450 lei fără TVA , din care pentru 

verificarea trimestrială 80 lei/sirena /trimestru, pentru întreținerea periodică  450 

lei fără TVA /sirenă, iar pentru reparații accidentale 25 lei/ora manopera 

(aproximativ 12 ore/trimestru) diferenta 4000 lei pentru piese inlocuite. 

Modalităţi principale de finanţare – buget local      

Condiții participare: Pot participa toți operatorii economici interesati indiferent 

dacă acestia dețin sau nu cont în SEAP.  Ofertanții trebuie să prezinte autorizații 

in domeniu conform prevederilor Ord MAI nr  87/2010 și Ord MAI nr 1435/ 

2006.     

Criterii atribuire: Prețul cel mai scăzut  în codițiile respectării tuturor 

prevederilor  specificate in caietul de sarcini si în prezentul anunț. 

Termen limită primire oferte :17.07.2017 

Informatii suplimentare: Toți operatorii economici interesați vor transmite 

ofertele pe adresa de mail luies.stingu@primariapn.ro  și/sau prin depunerea la 

registratura instituției, pâna la data limită de depunere a ofertelor. Ofertantul 

desemnat câstigător va posta oferta în SEAP, în condițiile în care deține cont . 

Ofertele depuse după termenul limită se considera întârziate și vor fi respinse. 

Ofertele care nu corespund cerințelor  minime detaliate în caietul de sarcini 

pentru serviciile specificate în prezentul anunț, vor fi respinse. În cazul în care 

ofertantul selectat nu va îndeplini condițiile de participare sau refuză încheierea 
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contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe următorul 

loc, în baza criteriului de adjudecare. Ofertele financiare trebuie să fie întocmite 

în moneda natională și să fie valabile 60 de zile de la termenul limită de 

depunere a ofertelor .  

Propunerea financiara (a ofertantului desemnat castigator ) ce reprezinta  

Pretul  contractului  din  Centralizatorul de preturi   se va posta in SEAP . 

Se va completa formularul de oferta si centralizatorul de preturi din sectiunea 

Formulare . Ofertanții vor fi inștiințați cu privire la rezultatul procedurii de 

achiziție.  

 

    Nu se solicită garanție de participare.Nu se solicită garanție de bună execuție .      

Nu se admit oferte alternative. 

    Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de 

depunere a ofertelor: 3 zile lucrătoare. 

      În baza prezentei invitații, vă punem la dispoziție caietul de sarcini .     

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0233.218.991, Luies 

Emanuela Stîngu  , email luies.stingu @primariapn.ro. 

 

 


