
ACHIZITIE DIRECTA 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

 

În temeiul prevederilor art. 7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice , H.G. nr. 

395/2016 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 participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul : 
Achizitionarea serviciului de Dirigentie de santier / supervizare  pentru proiectul„ „Administrația 

Fondului pentru Mediu׃ Staţii de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Piatra Neamţ”,, Codul 

de clasificare C.P.V 71521000-6 Servicii de supraveghere a șantierului(rev.2); 

 
1. Tip contract: Servicii  

Durata de prestare a serviciului a serviciului este de 12 luni , începe din momentul emiterii Ordinului 

de începere a activitatilor contractului, ce va fi comunicat și Prestatorului, cu posibilitatea prelungirii 

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

se va încheia in termen de 3 ani de la finalizarea implementării Proiectului de către Autoritatea 

Contractantă, respectiv la data de 28.10.2023. Orice prelungire a duratei contractului de finanțare 

nr. 60/28.10.2019, conduce automat la prelungirea duratei contractului de prestări servicii, prin 

act adițional la contract și nu va genera costuri suplimentare în sarcina autorității contractante. 

 
2. Obiectul contractului :  

Dirigintele de șantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relațiile cu 

Proiectanții, Constructorul, Furnizorii, Prestatorii de servicii și alte păți interesate în derularea 

contractului de execuție lucrări. 

Scopul serviciilor de diriginție de șantier pe care Dirigintele de Santier trebuie sa le asigure 

pentru obiectivul de investitii, este de a oferi Beneficiarului garantia ca Executantul caruia i-a 

fost atribuit contractul de executie lucrari isi va indeplini toate responsabilitatile asumate prin 

contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice, proiectul tehnic, detaliile de 

execuție si caietele de sarcini. 

Dirigintele de Santier va exercita atributiile in urmatoarele faze ale proiectului: pre-constructia 

lucrarilor; mobilizarea; executia lucrarilor; receptia la terminarea lucrarilor; perioada de garantie; 

receptia finala 

 3.   Valoarea estimată a achizițiilor este de  5651,58 lei fără TVA,  

4.   Condiții de participare : Pot participa toti operatorii economici interesati indiferent daca 

acestiadetin sau nu cont in SICAP ; Nu se solicită constituirea garanției de participare; 

5.    Conditii Contract : Se solicita constituirea garantiei de buna executie10% din valoarea 

contractului.  Prestatorul are obligația să încheie asigurarea de răspundere civilă profesională cu 

valabilitate pe durata de valabilitate a contractului.Documentația de atribuire completă, inclusiv 

modelele de formulare și draftul de contract (format word )sunt postate pe site-ul 

www.primariapn.ro la sectiuneaAchizitii Publice 2020 -Municipiul Piatra Neamt ) 

6.   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut .  

7.   Termen limita de depunere oferte: 17.02.2020 ,ora 11:00 

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

adresa demail manuela.boacsa@primariapn.ro si/sau prin depunerea la registratura institutiei, 

pana la data limitade depunere a ofertelor ; termenul se încheie la 17.02.2020 ora 11:00 



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 17.02.2020 ,ora 11:00” 

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 - 14. 

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 deadjudecare.  

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

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 

rezultatuluiprocedurii, poate transmite autoritatii contractante o notificare in acest sens. 

Limba de redactare – limba romănă 

.  

 


