
  

 
ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

ANUNȚ DE TRANSPARENȚĂ VOLUNTARĂ 

 

 

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 sa  participati cu 

ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul  Achizitionare plicuri,  Codul 

de clasificare C.P.V : 30199230-1 plicuri ( rev.2); 

 

1. Tip contract: produse;  

2.  Descriere :   Se vor achizitiona plicuri, astfel : 

- format C4, siliconic/gumat/autoadeziv, hartie alba, 90g/mp. , 6.900 bucati ; 

- format C5, siliconic/gumat/autoadeziv, hartie alba, 80g/mp. , 15.000 bucati ; 

- format C6, siliconic/gumat/autoadeziv, hartie alba, 70g/mp. , 10.000 bucati ; 

- DL, 110x220 mm, siliconic/gumat/autoadeziv, alb, 80g/mp. cu fereastra dreapta , 5.000 bucati, conform 

cerintelor din caietul de sarcini, postat pe site-ul Municipiului Piatra Neamt, www.primariapn.ro 

3. Valoarea estimata a achizitiei este de 8.955 lei  fără TVA 

4.  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; 

5. Conditii Contract : nu se solicita constituirea garantiei de buna executie.  

 
 

 

6. Criteriu de atribuire:  Pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor din specificatiile tehnice, 

aferente fiecarui tip de plic in parte ( lei fara TVA ). În pret este inclus si transportul.  Valabilitatea ofertei – 90 

zile. 

 

7. Termen limita primire oferte:   05.09.2017  

8. 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  - 05.09.2017; termenul se încheie la expirarea ultimei ore a zilei de  05.09.2017; 

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 si centralizatorul de preturi, vor fi intocmite 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 

 

 

 


