
 
ACHIZITIE DIRECTA 

ANUNT DE PARTICIPARE 

 

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

din H.G. nr. 395/2016, 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 :    

Serviciului de supraveghere prin diriginți de șantier atestați pentru proiectul  ”Reabilitare, 

modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit nr. 6”, cod SMIS 126424, Codul de 

clasificare C.P.V.: 71521000-6 Servicii de supraveghere a șantierului( rev. 2) 

Tip contract: Servicii  

Durata de valabilitate a contractului va începe odată cu semnarea contractului de către părți și se 

va încheia odată cu finalizarea implementării Proiectului de către Autoritatea Contractantă, 

respectiv data de 31.10.2021. Orice prelungire a duratei contractului de finanțare nr. 

5350/29.04.2020, conduce automat la prelungirea duratei contractului de prestări servicii, prin 

act adițional la contract și nu va genera costuri suplimentare în sarcina autorității contractante. 

Durata de prestare a serviciului începe din momentul emiterii Ordinului de începere a 

activitatilor contractului, ce va fi comunicat Prestatorului și se va încheia la data de 31.10.2021, 

cu posibilitatea prelungirii acesteia. 

Responsabilitatile prestatorului de servicii de supervizare prin diriginți de șantier atestați vor 

continua pe toata perioada de execuție, pana la emiterea procesului verbal de receptie finala a 

lucrarilor si a certificatului de performanta aferent și nu mai târziu de expirarea duratei de 

valabilitate a contractului de finanțare nr. 5350/29.04.2020. 

Prestatorul are obligatia ca pe durata valabilitatii contractului de finantare  și 5 ani de la data 

plății finale (aşa cum reiese din documentele depuse), sa fie la dispozitia oricaror institutii/ 

organisme aflate in misiuni de verificare si control, care se vor desfasura in cadrul Proiectului 

(Organismul Intermediar – ADR Nord-Est, MDRAP, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, 

etc.) si care pot solicita prezenta acestuia. In acest sens, Prestatorul serviciului  care face obiectul 

prezentului Caiet de sarcini va fi notificat in termen de o zi de la primirea comunicării, de către 

Municipiul Piatra Neamţ. 

 

Valoarea estimata a achizitiei este de 19.000 lei fără TVA 

Conditii de participare : Pot participa toti operatorii economici interesati indiferent daca acestia 

detin sau nu cont in SICAP  

Nu se solicita garanție de participare 

 

Conditii Contract Se solicita garanție de buna executie 10 % din valoare contractului . 

Modelele de formulare si de contract sunt postate in cadrul Documentatiei de atribuire , anexa la 

prezentul anunt postat pe site-ul Primariei Piatra Neamt -Sectiunea Achizitii Publice  

Criteriul de atribuire – Pretul cel mai scazut. 



Ofertantul va anexa la formularul oferta un Grafic de plati (valoare si termene) pentru aceasta 

Prestatorul va utiliza Graficul orientativ de realizare a investitiei din continutul Studiului de 

fezabilitate anexat in sectiunea formulare . 

Termenul limita primire oferte 03.03.2021, ora 11:00  

Informatii suplimentare : Toti operatorii economici interesati vor transmite ofertele pe adresele 

de mail: cristina.morosanu@ primariapn.ro si/sau prin depunere la registratura institutiei , pâna la 

data limta de depunere a ofertelor : termenul se incheie la data de 03.03.2021, ora 11:00 

Daca operatorii economici interesati ,vor opta pentru depunerea ofertelor la Registratura 

Autoritatii Contractante , oferta va fi introdusa intr-un plic , marcat astfel :Adresa Autoritatii 

Contractante : Municipiul Piatra Neamț, str. Stefan cel Mare nr.6-8, jud. Neamt, cod postal 

610101. 

Denumirea contractului pentru care se depune oferta ________________________ 

Precizarea ‚’’A NU SE DESCHIDE  INAINTE  DE 03.03.2021, ora 11:00” 

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

Ofertele vor contine : 

1. Documente de calificare  Formularele  1-7 

2. Propunerea tehnica          Formularele 9- 15 

3. Propunerea financiara      Formular 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 fi intocmite in moneda nationala si sa fie 

valabile 90 zile de la termenul de depunere . 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 romana 

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

adresa cristina.morosanu@ primariapn.ro. 

Termenul limita de solicitare de clarificari  cel tarziu -3 zile lucratoare inainte de termenul de  

depune a ofertelor . 

Autoritatea contractanta va raspunde in scris in mod clar si complet prin mijloace electronice  

tuturor ofertantilor , in maxim 2 zi lucratoare de la primirea unei astfel de solicitarii de clarificari. 

Persoana de contact : Cristina Moroșan , tel: 0233.218.991, int. 224. 


