
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 SALVARE ACVATICA – SALVAMAR  

cod CPV 75252000-7 Servicii de salvare 

 

Tip contract: Servicii de salvare acvatica – Salvamar cod CPV 75252000-7 Servicii de salvare  

 

Durata de prestare a serviciului : 2 luni  x 7 zile pe saptamana x 9 ore / zi  

 

Numarul de salvamari solicitat=  4 persoane  

 

In incinta Strandului Municipal , Piatra Neamt , str. Aleea Tineretului , exista 1 bazin adulti, 1 

bazin copii si 2 bazine zona VIP.  

 

Serviciul ce urmeaza a fi contractat se refera la prevenirea/salvarea persoanelor aflate in pericol 

de inec, cu personal calificat cod COR 541905  .  

 

Pentru cei 4 salvamari se vor prezenta  copiile dupa Certificatele de calificare ca salvatori 

acvatici . Conform HG nr. 1136/2007 Art. 3. (2)  Autorităţile administraţiei publice locale care 

au în administrare plaje amenajate, ştranduri, parcuri acvatice sau porturi de agrement nautic, 

situate pe apele interioare naturale ori amenajate, au obligaţia să înfiinţeze servicii publice de 

salvare acvatică - salvamar 

 

1. Durata contractului este de 2 luni de la data semnarii de ambele parti, cu posibilitatea 

prelunigirii, prin act aditional, cu acordul partilor, daca conditiile atmosferice sunt favorabile, sau 

reziliere inainte de termen, daca conditiile atmosferice nu sunt favorabile desfasurarii activitatii.  

2.  Valoarea estimată a achizițiilor este de  38.400  lei fără TVA / 2 luni   

3. 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; 

4.  Conditii Contract : Se solicita prestarea serviciului cu personal calificat cod COR 541905   

5.  Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut .  

6. Termen limita de depunere oferte: 10.07.2020 , ora 11:00 

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

de mail manuela.boacsa@primariapn.ro si/sau prin depunerea la registratura institutiei, pana la 

data limitade depunere a ofertelor ; termenul se încheie la 10.07.2020 , 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: Servicii de salvare acvatica – Salvamar 

cod CPV 75252000-7 Servicii de salvare 



Precizarea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 10.07.2020 , ora 11:00 

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

Ofertele vor conține :  

1. Scrisoare de inaintare conform model atasat  

2. Documente de calificare pentru personalul  propus ca salvatori acvatici cod COR 

541905 

3. Certificatul de inregistrare de la  Oficiul Registrului Comertului  care sa cuprinda 

CAEN pentru activitatea solicitata  

      4 . Formular oferta conform model atasat 
 

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 

 

 


