
 

 

 

                                                       Anunt achizitie directa 

 

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 

să participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul : Asistentă 

în recrutarea de resurse umane pentru selecția membrilor consiliilor de administrație ale societăților 

la care Municipiul Piatra Neamt este actionar unic sau majoritar. 

2. Codul de clasificare C.P.V.: 79600000-0 Servicii de recrutare (Rev.2) 

3. Valoarea estimată a achiziției : 5.000 lei fără TVA; 

4. Sursa de finanţare: Buget Local 

5. Descriere contract : Se solicită achizitionarea serviciului de Asistentă în recrutarea de resurse umane 

pentru selecția a 19 membri în  consiliile de administrație ale societăților la care Municipiul Piatra Neamt 

este actionar unic sau majoritar. Prestatorul trebuie să îndeplinească cerintele solicitate prin caietul de 

sarcini.  

Contractul se va încheia pe o perioada de 4 luni de la data semnării de catre ambele parti cu posibilitatea 

prelungirii acestuia. Prelungirea duratei contractului se va face fără costuri suplimentare pentru Achizitor.  

Se vor respecta prevederile caietului de sarcini atasat prezentului anunt. 

6. Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scăzut . 

7. Mod prezentare oferta : Oferta si formularele atasate prezentului anunt  se vor transmite pe adresa de 

e-mail luies.stingu@primariapn.ro  până la data limită de depunere a ofertelor .  

6. Termen limită de  primire a ofertelor : până la data 02.06.2021, ora 10:00 ; 

7. Garantia de bună executie : nesolicitat 

8. Informatii suplimentare: Documentatia de atribuire  este pusa la dispozitia operatorilor economici in 

SEAP si pe site-ul autoritatii contractante la adresa https://www.primariapn.ro/municipiul-piatra-neamt-

2021. 

 Data limita de primire a ofertelor este 02.06.2021, ora:10.00 . Ofertele depuse după termenul limită se 

consideră întârziate si vor fi respinse. 

Solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici interesati se vor transmite prin e-mail la adresa 

luies.stingu@primariapn.ro  . Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de 

depunere a ofertelor: 1 zi lucrătoare. 

Raspunsurile autoritatii contractante la clarificarile solicitate precum si orice alte eventuale modificari 

legate de documentatia de atribuire a achizitiei publice, se vor publica pe site-ul oficial al Municipiului 

Piatra Neamt  la adresa https://www.primariapn.ro/municipiul-piatra-neamt-2021. 

Pentru informaţii suplimentare: Serviciul Achizitii Publice si Contractarea Serviciilor Sociale din cadrul 

Municipiului Piatra Neamt , persoana de contact Luies Emanuela Stîngu , e-mail : 

luies.stingu@primariapn.ro 

Limba de redactare – limba romănă 

În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini conditiile de participare sau refuză încheierea 

contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de 

adjudecare. 
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