
  

 

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 

:  Serviciul de publicitate și informare pentru proiectul ”Reabilitare, modernizare și dotare 

Colegiul tehnic de Transporturi”, Cod SMIS 127349,  Codul de clasificare C.P.V.: 79341000-6 

servicii de publicitate ( rev. 2) 

 

1. Tip contract: servicii;  

2.  Descriere - Activitatea de publicitate și informare se regăsește în caietul de sarcini atașat 

prezentului anunț de participar și se va desfășura conform următorului grafic: 

- 1 anunț începere proiect - luna iulie 2020; 

- 1 panou temporar – luna septembrie 2020; 

- 250 buc etichete autocolante – luna octombrie 2022; 

- 1 anunț finalizare proiect - luna noiembrie 2022; 

- 1placă permanentă - luna noiembrie 2022. 

 

Materialele publicitate vor fi realizate in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala (MIV) 

pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, ce se găsește la adresa 
http://www.inforegionordest.ro/identitate-vizuala 

Durata de prestare a serviciului de informare și publicitate începe din momentul emiterii Ordinului de 

începere a activităților contractului, ce va fi comunicat Prestatorului și se va încheia la data de 

30.11.2022, cu posibilitatea prelungirii acesteia. 

 

3. Valoarea estimată a achizițiilor este de 20.000 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 :  Garanția de bună execuție aferentă contractului care face obiectul prezentului 

caiet de sarcini este în cuantum de 10% din valoarea contractului (în lei fără TVA). 

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:      

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  ; termenul se încheie la 29.05.2020 , ora 10:00 ; deschiderea ofertelor va avea 

loc la sediul Autorității Contractante în data de 29.05.2020, 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 29.05.2020, ORA 11:00”  

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

Ofertele vor conține :  

http://www.inforegionordest.ro/identitate-vizuala


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 Carmen Buliga, e-mail :  carmen.buliga@primariapn.ro. 

 Documentatia de atribuire completă , conținând :caiet de sarcini, secțiunea formulare și draftul de 

contract   pentru obiectul prezentului anunt  este publicată  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 

 

 

 


