
 

INVITAȚIE  DE  PARTICIPARE 

 

Municipiul Piatra Neamt va invită sa  participati cu oferta în vederea atribuirii Serviciului de 

acordare credit, în valoare de 67.706.930,76 lei, (ce va fi actualizata la data refinanțării), pentru 

refinanțarea datoriei  publice locale, conf. HCL nr.146/2017 , respectiv a  imprumutului 

contractat in 2007 de catre  Municipiul   Piatra Neamt, de la BCR,  Codul de clasificare C.P.V.: 

66113000-5 - servicii de acordare de credit (rev.2) 

 

 

1. Tip contract: servicii;  

2. Descriere : documentaţia descriptivă cuprinde condiţiile prin care operatorii economici vor putea 

depune oferte la procedura de selectie cu negociere, iniţiată în vederea contractării  serviciului de 

acordare a unui credit bancar, în valoare de 67.706.930,76 lei, (ce va fi actualizata la data 

refinanțării), pentru refinanțarea  datoriei  publice locale, respectiv a imprumutului contractat 

de catre Municipiul  Piatra Neamt, de la BCR-Sucursala Neamt, pentru finantarea unor obiective 

de investitii locale. Valoarea şi forma creditului: Credit bancar  în valoare de  max. 67.706.930,76 lei, 

actualizată la data refinantarii.Durata creditului : 179 de luni, de la data intrării în vigoare a 

contractului. 

3. Valoarea estimată a costurilor de refinanțare este de 10.050.000  lei. 

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

Registratură 

5. Limba în care trebuie redactată oferta – limba romănă ;  

6. Criteriu de atribuire:  Pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor din documentatia 

descriptiva.  Valabilitatea ofertei – 120 zile. 

7. Termen limita primire oferte: 18.08.2017  

8. Informatii suplimentare: Toti operatorii economici interesati vor transmite ofertele astfel : 

- la adresa Primăriei Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6 – 8,  prin depunerea la registratura 

institutiei, pana la data limita de depunere a ofertelor  - 18.08.2017 ( până la ora 14:00 ) 

 sau pe adresa de e-mail carmen.buliga@primariapn.ro; termenul se încheie la expirarea ultimei ore 

a zilei de  18.08.2017; 

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 120 de zile de la 

termenul limita de depunere a acestora  . Persoane de contact : Carmen Buliga, e-mail :  

carmen.buliga@primariapn.ro. Propunerea financiara va fi intocmită respectand  cerintele 

documentatiei descriptive.  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 

 

 

 
 


