
                                        INVITATIE  PARTICIPARE 

        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 : Studiu de audibilitate pentru sistemul de instiintare și 

alarmare al municipiului Piatra Neamț , codul C.P.V.: 71335000-5 studii 

tehnice ( rev.2) 

Tip contract: servicii , contract 5 luni de la data semnării contractului ;  

Durata de  realizare a studiului de audibilitate este 90 zile lucrătoare   de la 

data semnării contractului.    

Descriere : Întocmirea unui studiu de audibilitate în urma căruia sistemul de 

alarmare și inștiințare locală să fie adus la parametrii prevăzuți de actele 

normative în vigoare la momentul actual.  

Studiul de audibilitate va fi predat Primăriei Municipiului Piatra Neamț 

numai cu avizul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență  .  

Scopul acestui studiu : 

-identificarea zonelor în care nu sunt percepute semnalele sirenelor actuale 

-stabilirea locurilor în care trebuie amplasate noi sirene 

-identificarea factorilor care determină atenuarea sunetului 

-verificarea amplasamentelor echipamentelor existente, caracteristicile 

instalațiilor de alarmare existente și îmbunătățirea lor în caz de neconformitate 

cu normele specifice actuale 

- stabilirea soluției optime pentru amplasamentele de instalare a numărului și 

caracteristicile tehnice a echipamentelor de avertizare alarmare necesar a fi 

instalate și/sau înlocuirii echipamentelor de alarmare depășite fizic și moral . 

Conținutul studiului de audibilitate este detaliat în caietul de sarcini.  

Valoarea estimată a achiziției este de 30.000 lei fara TVA, din care pentru 

Modalităţi principale de finanţare – buget local      

Condiții participare: Pot participa toți operatorii economici interesați indiferent 

dacă aceștia dețin sau nu cont în SEAP.Se vor respecta cerințele minime impuse 

în caietul de sarcini și invitația de participare. 



Criterii atribuire: Prețul cel mai scăzut  în codițiile respectării tuturor 

prevederilor  specificate in caietul de sarcini si în prezentul anunț. 

Termen limită primire oferte :09.08.2017 

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 

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   se va posta in SEAP sub denumirea  Studiu de 

audibilitate pentru municipiul Piatra Neamț 
Alte informatii :Anunțul a fost postat in SEAP  cu nr 112820 la rubrica 

Documente /Anunțuri publicitare .  

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: 2 zile lucrătoare. 

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

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0233.218.991, Luies 

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