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INVITAȚIE   

 

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 :                                       

Asigurarea service-ului retea semafoare pentru dirijarea circulatiei din municipiul Piatra Neamț 

 

cod CPV : 50232200-2 Servicii de întreținere a semafoarelor (rev.2),   

 

Tip contract: Servicii;  

Valoarea estimata este de 62.421,21 lei /an, din care 38.421,21 lei / an asigurare service și 24.000 lei/an 

valoarea materialelorreparate sau înlocuite, conform referatului de necesitate nr. 12.570 din data de 

15.05.2020. 

 

Durata de prestare a seviciului 12 luni. 

Nu se admit  oferte  alternative.  

Modalităţi principale de finanţare – buget local 

 

Formularele și Propunerea tehnică vor fi transmise până în data de 02.06.2019 -  ora 11
00

,                      

pe adresa str. Ştefan cel Mare, nr. 6- 8, Registratură sau la adresa cristina.morosanu@ primariapn.ro. 

. 

Propunerea tehnică va respecta cerințele din caietele de sarcini. 

  

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

produse/servicii/lucrări din SEAP,   sub denumirea: Asigurarea service-ului retea semafoare,  până în 

data de 02.06 .2019, ora 11:00 ;   

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 solicită garanție de bună execuție ; 

 

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: 1 zi 

lucrătoare. 

 

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

http://www.primariapn.ro/


 

 

Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor transmite la adresa 

cristina.morosanu@ primariapn.ro. 


