
ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

ANUNȚ DE 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 sa  participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul :   

 

Achiziționarea serviciului de publicitate și informare aferent proiectului  ”Administrația Fondului 

pentru Mediu׃  Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice in municipiul Piatra Neamţ” Codul de 

clasificare C.P.V.: 79341000-6 servicii de publicitate ( rev. 2) 

 

1.Tip contract: servicii;  

2. Durata contractului :   

Durata de valabilitate a contractului va începe odată cu semnarea contractului de către ambele părți și se 

va încheia in termen de 3 ani de la finalizarea Proiectului de către Autoritatea Contractantă, respectiv data 

de 28.10.2023.   

Durata de prestare a serviciilor este de 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere a activitatii de 

prestare a serviciilor de publicitate si informare de catre Autoritatea contractanta. 

Orice modificare survenită în cadrul Contractului de Finanţare nr.60/28.10.2019 privind prelungirea 

duratei de implementare a proiectului va atrage dupa sine prelungirea duratei contractului care face 

obiectul prezentului Caiet de sarcini, fară a se genera costuri suplimentare în cadrul  acestui contract, din 

partea autorității contractante. Prestatorul serviciului de informare și publicitate are obligatia ca pe durata 

valabilitatii contractului de finantare aferent proiectului (3 ani de la finalizarea duratei de implementare), 

sa fie la dispozitia oricaror institutii/ organisme aflate in misiuni de verificare si control care se vor 

desfasura in cadrul Proiectului (Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc.) si care poate solicita 

prezenta acestuia.  

Descriere:   

Prestatorul serviciilor de promovare si publicitate a proiectului este obligat să parcurgă 

următoarele etape: 

- Conceperea/realizarea design-ului materialelor (panouri si autocolante) 

- Obținerea avizelor/autorizațiilor necesare amplasării a panourilor publicitare 

- Montarea/instalarea panourilor publicitare 

- Realizarea autocolantelor 

- Asigurarea menținerii panourilor publicitare si a autocolantelor, în bună stare de 

funcționare pe toată durata de implementare a proiectului plus 3 ani mentenanta 

(refacerea panourilor si a autocolantelor ori de câte ori sunt deteriorate ). 

Activitatea de publicitate și informare se va desfășura conform următorului grafic: 

-   4 panouri/ placi permanente (fata-verso) – 30 de zile de la emiterea de catre Autoritatea contractanta a 

ordinului de incepere a activitatii de prestare a serviciilor de publicitate si informare 

-  30 buc.etichete autocolante – 30 de zile de la emiterea de catre Autoritatea contractanta a ordinului de 

incepere a activitatii de prestare a serviciilor de publicitate si informare 

Materialele realizate se predau pe bază de Proces verbal de predare-primire însoțit de fotografii martor 

pentru cele 4 panouri / placi permanente montate la locurile de implementare a proiectului (vezi caiet 

sarcini ), urmând a se recepționa de către beneficiar.  

Prestatorul are obligatia ca toate materialele realizate sa fie in conformitate cu cerintele din: 



- Ordinul nr.760 din 17 iulie 2018 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru 

vehicule electrice in municipiile resedinte de judet si  

- Contractul de finantare nerambursabila nr.60/GES/28.10.2019. 

3. Valoarea estimata a achizitiei este de 5651,58  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 : 

Se solicita constituirea garantiei de buna executie 10% din valoarea contractului fara T.V.A 

Documentația de atribuire completă, inclusiv modelele de formulare și  draftul de contract sunt postate   

pe site-ul www.primariapn.ro la sectiunea Informatii publice/Achizitii .  

6. Criteriu de atribuire:  Pretul cel mai scazut . Oferta financiară va fi detaliată pe activități/materiale și 

durata de realizare a acestora. Ofertantul va anexa la formularul de ofertă, un grafic ce va conține 

perioada estimată în care se va desfășura activitatea de publicitate si informare și, respectiv valoarea 

estimată a activităților/materialelor ce urmează a fi prestate. 

7.Termen limita primire oferte: 31.01.2020 , ora 10:00 

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

manuela.boacsa@primariapn.ro si/sau prin depunerea la registratura institutiei, pana la data limita de 

depunere a ofertelor  ; termenul se încheie la  31.01.2020 , ora 10:00 ; 

Dacă operatorii economici interesați, vor opta pentru depunerea ofertelor la registratura Autorității 

Contractante, oferta va fi introdusă într-un plic, marcat astfel :  

Adresa Autoritatii Contractante: Municipiul Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 6 – 8, jud. Neamt, cod 

postal 610101. 

Denumirea contractului pentru care se depune oferta:  ” 

Precizarea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 31.01.2020 , ora 10:00.”  

Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse. 

Ofertele vor conține :  

1. documente de calificare – se vor completa  formularele : 1- 7; 

2. Propunerea tehnica – conform formularelor 9 - 12. 

3. Propunerea financiară - conform formularului nr. 8; 

 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  .   

Persoana de contact Manuela Boacsa , e-mail : manuela.boacsa@primariapn.ro. 

 Documentatia de atribuire ce face obiectul prezentului anunt  poate fi consultată și pe site-ul 

www.primariapn.ro la sectiunea Informatii publice/Achizitii .  

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 

 

 

 

 


