
  

ANUNȚ DE TRANSPARENȚĂ - ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

  

 

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

alin. 2 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 vă invită sa  participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea 

contractului având obiectivul  :  Proiectare și execuție Alimentare cu energie electrică bloc ANL 

P+2E+M, 20 apartamente, str. Pompiliu Clement, nr. 6 din Municipiul Piatra Neamț ,  

2. Codul de clasificare C.P.V.: 71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie 

electrică( rev.2) și 45310000-3 lucrări de instalații electrice ( rev.2) 

 

3. Valoarea estimată a achizițiilor :   40.708,20 lei fără TVA, din care :  

- valoarea estimata a proiectării este de 4.500 lei fără TVA include :  

a. documentația tehnică necesară în vederea obținerii de avize/acorduri/autorizări – 1.000 lei; 

b. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție – 500 lei; 

c. proiect tehnic și detalii de execuție – 3000 lei 

- valoarea estimată pentru investiția de bază este de 34.950 lei fără TVA; 

- cheltuieli conexe (diverse și neprevăzute)  – 1258,50 lei fără TVA. 

 

4. Sursa de finanţare: Buget Local 

5. Descriere amplasament: str. Pompiliu Clement nr. 6, Mun. Piatra Neamț; 

6. Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut.  

 Conform prevederilor art. 139, alin. 3 din HG nr. 395/2016, "(3) În cazul în care două sau mai 

multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere 

punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În 

situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri 

financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică." 

 

7.Mod prezentare oferta: Documentele solicitate se vor prezenta arhivate prin e-mail : 

carmen.buliga@primariapn.ro, pana la data limita de depunere a ofertelor,  strucurate astfel: 

1. documentele insotitoare: copie CUI, Declaratie privind conflictul de interese; declarații privind 

neîncadrarea în situațțile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 actualizată; 

2. propunerea financiara - pretul ofertei va fi prezentat în Formularul de Oferta. Depunerea ofertei 

echivaleaza cu acceptarea tuturor conditiilor incluse in documentatie. Ofertele financiare trebuie sa 

fie intocmite in moneda nationala; Perioada de valabilitate a ofertelor : 90 zile de la data limita de 

depunere a ofertelor. 

 

6. Termen limita primire oferte: până la data de : 06.05.2021, ora  14:00 ;  

 

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

email carmen.buliga@primariapn.ro, pana la data limita de depunere a ofertelor  ; termenul se 

încheie la  06.05.2021, ora  14:00;  

  

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

Ofertele vor conține :  

1. documente de calificare – se vor completa  formularele : 1- 7și 9-12; 

3. Propunerea financiară - conform formularului nr. 8.1.și 8.2.; 

Limba de redactare – limba romănă 

 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. 

Persoana de contact Carmen Buliga, e-mail :  carmen.buliga@primariapn.ro. 

 

 


