
 

 
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: Furnizare 250 buc cosuri de gunoi stradale 

confecționate din metal și prevăzute cu scrumieră; Codul de clasificare  CPV : 34928400 -2  Mobilier  urban 

 

Tip contract: Furnizare  

 

Descriere: Cosul de gunoi este compus dintr-un recipient de formă cilindrică confecţionat din tablă zincată 

ornamentată cu găuri, un cadru (consolă metalică de  susţinere) din ţeavă  și scrumieră din tablă zincată 

Valoarea estimata este de 67.500  lei fara TVA / 250 buc cosuri gunoi   

Durata contractului - 30 zile  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 :  

Oferta care va cuprinde Sectiunea Formulare si Draftul de contract asumat va fi depusa până în data de  11.03.2021 -  

ora 12
00

,  pe adresa str. Ştefan cel Mare, nr. 6- 8, la registratura institutiei. 

În momentul depunerii ofertei de preț se solicită prezentarea unei mostre respectiv a unui coș de gunoi 

(conform cerinţelor prezentului caiet de sarcini) care urmează să rămână în custodia Primăriei Piatra Neamț în 

vederea verificării respectării cerințelor. 

Prototipul poate fi depus personal sau expediat prin curier la adresa: Primăria Municipiului Piatra Neamț, str. 

Ștefan cel Mare nr. 6-8. Returnarea prototipului se va face pe cheltuiala furnizorului. 

Autoritatea contractantă va analiza și verifica respectarea cerințelor minimale ale specificațiilor tehnice din prezentul 

caiet de sarcini,propunerea financiară și termenul de livrarea a produselor. 

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări la documentatie  de atribuire înainte de data limita de depunere a 

ofertelor: 2 zile lucrătoare.   

Data si ora deschiderii ofertelor: 11.03.2021, ora  12:30 

Informatii suplimentare:  

Documentatia pentru achizitia: Furnizare 250 buc cosuri de gunoi stradale confecționate din metal și prevăzute 

cu scrumieră Codul de clasificare CPV: 34928400-2 Mobilier urban poate fi consultată si descarcata in format Word 

de pe site-ul www.primariapn.ro la sectiunea Informatii publice/Achizitii 2021 – Municipiul Piatra Neamt si in SEAP-  

sectiunea Publicitate Anunturi  

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: ”Furnizare 250 buc cosuri de gunoi stradale 

confecționate din metal și prevăzute cu scrumieră” 

Precizarea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 11.03.2021, ora 12:00.”  

Ofertele depuse dupa termenul limita 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 30 de zile de la termenul limita de depunere a acestora.   

Persoana de contact Manuela Boacsa, e-mail: manuela.boacsa@primariapn.ro. 

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 


