
 

 

INVITAȚIE 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 va invită sa  participati cu ofertă în cadrul 

achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul  : Serviciul de telefonie mobilă, Codul de clasificare 

C.P.V.:   64212000-5 serviciul de telefonie mobilă ( rev.2) 

Tip contract: servicii;  

Descriere : conform caietului de sarcini, anexat, pentru 71 unitati SIM din care : 

Municipiul Piatra Neamt  -  62 Abonamente structurate pentru astfel: 

    - 52 abonamente sa includa : minute si sms-uri nationale nelimitat ; 10,5 GB trafic de data national , 150minute      

          /sms internationale mobil SEE  

    -  3 abonamente sa includa : minute si sms-uri nationale nelimitat , 250 minute / SMS internationale  mobil SEE     

         20 GB trafic de date national , 8 GB trafic de date roaming SEE,  minute/ SMS roaming SEE  nelimitate 

    -  4 abonamente : minute si sms-uri nationale nelimitat  

    -  3 abonamente : 20 trafic de date national , iar unul dintre ele sa fie si IP fix . 

Prestarea serviciilor va fi efectuata si catre societatile subordonate Consiliului local al Municipiului Piatra 

Neamt  : 

- Directia de Asistenta Sociala - 4 Abonamente voce+date 

- Politia Locala                        - 3 Abonamente voce + date si 2 Abonamente voce  

 

Valoarea estimata pentru prestarea de servicii catre Municipiul Piatra Neamt este de 59.526,1248  lei fără TVA  

Durata contractului -   24 luni incepand de la data semnării contractului de către ambele părti. 

Criteriu de atribuire:  Pretul cel mai scazut ( lei fara TVA ).  Nu se solicită constituirea garanției de participare. 

Modalitatea de prezentare a ofertei :  

Propunerea financiara, va fi intocmită respectand  cerintele documentatiei de atribuire si se va publica NUMAI 

în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări din SICAP sub denumirea: Serviciul de telefonie mobilă 

pentru Municipiul Piatra Neamt , Codul de clasificare C.P.V.: 64212000-5 serviciul de telefonie mobilă ( rev.2)  

până în data de 11.02.2021 -  ora 12
00 

In sectiunea din  SICAP  - Descriere - se vor detalia tarifele pentru  fiecare tip de abonament  , conform 

cerintelor din caietul de sarcini  

 Sectiunea Formulare  va fi transmisa până în data de  11.02.2021 -  ora 12
00

,    pe adresa str. Ştefan cel Mare, nr. 

6- 8, la registratura institutiei și / sau pe adresda de e-mail : manuela.boacsa@primariapn.ro,  

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

Data si ora deschiderii ofertelor: 11.02.2021 , ora  12:30 

 

Informatii suplimentare: Ofertele depuse dupa termenul limita  in SICAP se considera intarziate si vor fi respinse. 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 120 de zile de la termenul limita de depunere a acestora  . 

Documentatia   pentru achizitia Serviciului de telefonie   poate fi consultată pe site-ul www.primariapn.ro la sectiunea 

Informatii publice/Achizitii  .  

Ofertantul va indica motivat, în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea financiară sunt confidentiale, 

clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, conform art.123 alin.(1) din HG 395/2016. În 

cazul în care nu este depusă o declaratie cu informatiile mai sus solicitate, propunerea tehnică si propunerea financiară 

sunt considerate documente publice în sensul Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.  

 

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.  

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 

 

Limba de redactare – limba romănă 
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