
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 : Proiectare si executie coloana electrica trifazata din  zona 

Magazin Unic pana la  tabloul electric general  al platformei din fata Primariei Municipiului Piatra Neamt 

  

1.Tip contract: Lucrari  
   Durata contractului : 3 luni 

- 1 luna pentru proiectare , avize , autorizatii , aviz E-on  

- 2 luni executia lucrarilor   

 

2.Obiectul contractului : 

Proiectare si executie coloana electrica trifazata din  zona Magazin Unic si tabloul electric general  al 

platformei din fata Primariei Municipiului Piatra Neamt 

 CONDIȚII  MINIME DE CALIFICARE 

- Certificate emise de organisme acreditate – ANRE – de tip C1A și C2A 

- Certificate emise de organisme acreditate, care să confirme certificarea sistemelor de management al 

calității, mediului și securității muncii (conform standardelor  ISO 9001) în vederea acceptării lui de către 

beneficiar ; 

- Prestatorul va prezenta o declarație care conține informații privind dotările specifice , 

utilajele,echipamentul tehnic, mijloacele de transport și alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajează să 

le utilizeze pentru îndeplinirea contractului . 

- Prestatorul va prezenta o declarație care să conțină informații privind numărul mediu al personalului 

angajat în ultimile 12 luni, asigurarea cu personalul de specialitate , numărul și pregătirea cadrelor de 

conducere, precum și persoanele direct responsabile de îndeplinirea contractului . 

 MODUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR  

 Lucrările de proiectare și executiese vor realiza  cu respectarea cerințelor tehnice din : 

-NTE 007/08/00 – Normativ pentru execuția rețelelor de cabluri electrice ; 

- 3.1.RE – I15/95 – Instrucțiuni privind calibrarea și evidența siguranțelor fuzibile ; 

- 1 RE – Ip – 30/2006 – Îndrumar de proiectare și execuție a instalațiilor de legare la pământ ; 

- FS 4/1982 – Executarea instalațiilor de legare la pământ în stații, posturi de transformare și LEA ; 

 - Standard instalații de j.t. nr. 10858/18.12.2007 emis de E.ON Moldova Distribuție  S.A. 

 - Standard nr. 573/25.05.2008 – A3/28.09.2010 – Soluții constructive pentru realizarea branșamentelor racordate la 

liniile electrice de j.t. 

 - Strategia de rețea – Linii directoare, ediția din 12.04.2011, emisă de E.ON Moldova Distribuție  S.A. . 

3.   Valoarea estimată este de 92.472,89 lei fără TVA,  

4.   Condiții de participare : Pot participa toti operatorii economici interesati indiferent daca acestia detin sau nu 

cont in SICAP ; Nu se solicită constituirea garanției de participare; 

5.    Conditii Contract : Se solicita constituirea garantiei de buna executie5 % din valoarea contractului.  

Documentația de atribuire completă, inclusiv modelele de formulare și draftul de contract (format word )sunt postate 

pe site-ul www.primariapn.ro la sectiunea Achizitii Publice 2020 -Municipiul Piatra Neamt ) 

6. Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut .  

7. Termen limita de depunere oferte: 03.04.2020 ,ora 10:00 

8. Informatii suplimentare: Toti operatorii economici interesati vor transmite oferta prin posta sau prin 

depunerea la registratura institutiei Municipiul Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 6 – 8, jud. Neamt,cod postal 

610101, pana la data limita de depunere a ofertelor 03.04.2020 ,ora10:00 

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 03.04.2020 , 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  

2. Propunerea tehnica – conform formularelor  

3. Propunerea financiară - conform formularului   

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, tel. 0233/218991, int. 224 

stefan.cretu@primariapn.ro , tel. 0233/218991,int.209  

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 
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