
                                        INVITAȚIE  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 : Asigurarea obiectivului  Piața Centrală Sf. Gheorghe din 

Piatra Neamț  , Cod  CPV : 66510000-8 servicii de asigurare ( rev.2) 

Tip contract: servicii , contract 12 luni de la data semnării contractului ;  

Descriere : Se vor asigura clădirea, mijloacele fixe, obiectele de inventar , suma 

asigurată 12.403.787,06 lei. 

    Riscurile acoperite : incendiu,  trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor, 

căderi de corpuri, cutremur, inundatie,  furtuna,  efecte directe ale ploii 

torențiale,  grindină, furtul prin efracție sau acte de tâlhărie, vandalism,  

alunecarea și/sau prăbușirea de teren, lovirea de către vehicule, boom sonic, 

greutatea zăpezii  etc conform specificațiilor  din caietul de sarcini  

     Cota de prima anuală :max 0.1 % din total sumă asigurată 

  Franșiza : maxim 1% din totalul sumei asigurate pentru riscul de cutremur 

  Plata primelor de asigurare se face în rate lunare 

 Perioada de asigurare  :1 an de la data emiterii poliței și plata ratei 1. 

Valoarea estimată a achiziției este de  4578    lei fără TVA  

 Modalităţi principale de finanţare – buget local      

Condiții participare: Pot participa toți operatorii economici interesați indiferent 

dacă aceștia dețin sau nu cont în SEAP . Asigurătorul nu trebuie să se regăsească 

în procedura de insolvență sau faliment .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 în caietul de sarcini și în prezentul anunț. 

Termen limită primire oferte : 23.10.2017 

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 consideră întârziate și vor fi respinse. 

Ofertele care nu corespund cerințelor  minime detaliate în caietul de sarcini 
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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  Asigurarea 

obiectivului  Piața Centrală Sf. Gheorghe din Piatra Neamț , Cod  CPV : 

66510000-8 servicii de asigurare ( rev.2) 

 

Alte informatii : 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 si 

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

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

 

 


