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            ANUNȚ DE TRANSPARENȚĂ  

  

În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din 

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 :                                       

Tip contract: Servicii  

Obiectul contractului : Contract Service Retele  :  Sisteme de securitate - antiefractie, supraveghere video, 

control acces  si  avertizare inceput de incendiu  ; Sisteme de telecomunicatii   ; Retele electrice interioare 

220V  ; Retele calculatoare cu echipamentele aferente . 
                                                                                                  

Valoarea totala estimata contract service retele  este de  30.750  lei / an fara TVA   
Sisteme de securitate - antiefractie, supraveghere video, control acces  si  avertizare inceput de incendiu 11429,76 lei/an fara 

T.V.A  

Sisteme de telecomunicatii   9166,92 lei/an fara T.V.A.  
Retele electrice interioare 220V   5105,64  lei/an fara T.V.A                                                                                                                                                                   
 Retele calculatoare cu echipamentele aferente  5047,68 lei/an fara T.V.A                                                                                ,,    

 la care se va adauga 12.000 lei/an faraTVA valoarea materialelor pentru toate cele patru retele si 

sisteme  

 

Durata prezentului contract este de  12 luni, de la data semnării lui de ambele părți.Nu se admit  oferte  

alternative. Modalităţi principale de finanţare – buget local 

Formularele și Propunerea tehnică vor fi transmise până în data de  25.05.2020 -  ora 10
00

,    pe adresa 

str. Ştefan cel Mare, nr. 6- 8, Registratură. 

Modalități  de atribuire :Oferta de preț se va publica NUMAI în catalogul electronic de 

produse/servicii/lucrări din SICAP sub denumirea: Contract Service Retele: Sisteme de securitate - antiefractie, 

supraveghere video, control acces  si  avertizare inceput de incendiu  ;Sisteme de telecomunicatii   ; Retele electrice interioare 

220V  ; Retele calculatoare cu echipamentele aferente , până în data de 25.05.2020 -  ora 10
00

 

 

După finalizarea procesului de atribuire, ofertantul al cărei ofertă corespunde din punctul de vedere al 

cerințelor din caietul de sarcini și al cărui prețul este cel mai scăzut, va fi declarat câștigător și va fi invitat la 

sediul Municipiului Piatra Neamț, pentru semnarea contractului de  servicii 

Nu se solicita garanție de participare. Se solicita garanție de buna executie 5% din valoarea contractului  

 

Criteriu de atribuire:  Prețul cel mai scăzut.  

 

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă – 90 zile.  

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor:  2 zile 

lucrătoare. 

În baza prezentei invitații, vă punem la dispoziție: caietul de sarcini și formularele solicitate , draft contract . 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0233.218.991, int. 224, persoană de contact: Boacsa 

Manuela Anca .  

http://www.primariapn.ro/


 

 

 


