
 
INVITAȚIE  DE  PARTICIPARE 

 

Municipiul Piatra Neamt va invită sa  participati cu oferta la achiziția directa pentru atribuirea 

contractului având obiectivul :  Obiectiv : Reparatii hardwere  si software system informatic  

format din infopointuri din cadrul proiectului ”Municipiul Piatra Neamt – inovatie si informare 

in folosul cetateanului si a mediului de afaceri ” ,  Cod de clasificare CPV : 30200000-1(rev. 2) 

echipament si accesorii pentru computer;  

 

Tip contract: produse/servicii;  

Descriere : este necesar achizitionarea de produse ( echipamente) pentru asigurarea in stare de 

functionare a infopointurilor, pe o perioada de minim 5 ( cinci) ani , din cadrul proiectului cu finantare 

europeana ”Municipiul Piatra Neamt – inovatie si informare in folosul cetateanului si a mediului 

de afaceri ” 

Valoarea estimata a achizitiei -  Valoarea estimata fara TVA: 56.718 lei fără TVA. 

       Durata contractului – 12 luni incepand de la data semnării contractului de către ambele părți. 

Modalităţi principale de finanţare – buget local ; 

Termenul de primire a ofertelor  :   31.07.2017 ; 

Adresa la care trebuie transmise -  Municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Registratură 

Limba în care trebuie redactată oferta – limba romănă ;  

 
6.  Condiții de participare :  Pot participa toti operatorii economici interesati indiferent daca acestia detin sau 

nu cont in SEAP; Nu se solicită constituirea garanției de participare; 

 

7. Criteriu de atribuire:  Pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor din specificatiile 

tehnice, aferente fiecarui tip de cartus si toner ( lei fara TVA ). În pret este inclus si transportul.  

Valabilitatea ofertei – 90 zile. 

 

8. Termen limita primire oferte:   31.07.2017  

9. Informatii suplimentare: Toti operatorii economici interesati vor transmite ofertele pe adresa de 

mail carmen.buliga@primariapn.ro si/sau prin depunerea la registratura institutiei, pana la data limita 

de depunere a ofertelor  - 31.07.2017; termenul se încheie la expirarea ultimei ore a zilei de  

31.07.2017; 

Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse. In cazul in care 

ofertantul selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuza incheierea contractului, va fi 

selectat/ contactat operatorul economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de adjudecare. 

Ofertele financiare trebuie sa fie intocmite in moneda nationala si sa fie valabile 90 de zile de la 

termenul limita de depunere a acestora  . Documentatia tehnica   pentru achizitia produselor ce fac 

obiectul prezentului anunt  pot fi consultate pe site-ul www.primariapn.ro la sectiunea Informatii 

publice/Achizitii  . Persoana de contact Carmen Buliga, e-mail :  carmen.buliga@primariapn.ro. 

Propunerea financiara va fi intocmită respectand  cerintele caietului de sarcini.   Ofertantii vor fi 

instiintati cu privire la rezultatul procedurii de achizitie în termen de o zi lucratoare, orice persoana 

care a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a rezultatului procedurii, poate 

transmite autoritatii contractante o notificare in acest sens.  

Limba de redactare – limba romănă 

 

 

 

 


