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INVITAȚIE   

 

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 : “Service reţea semafoare “ din Municipiului Piatra Neamț,  Codul 

de clasificare C.P.V.: 50232200-2 Servicii de întreținere a semafoarelor 

Tip contract: Servicii;  

Valoarea estimata a achizitiei: 66.675 lei fara TVA,  conform referatului de necesitate nr. 17.064 din data de 

02.06.2021  

Durata de prestare a seviciului 12 luni. 
Nu se admit  oferte  alternative.  

Modalităţi principale de finanţare – buget local 

 
Mod prezentare oferta: Documentele solicitate se vor prezenta arhivate prin e-mail : cristina.morosanu@primariapn.ro 

sau registratură, str. Ştefan cel Mare, nr. 6- 8 pana la data limita de depunere a ofertelor. 

 

Ofertele vor conține : 1. Documente de calificare  

            2. Propunerea financiară 

Limba de redactare –limba romănă. In cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini conditiile de participare sau 

refuză încheierea contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe urmatorul loc, în baza criteriului 

de adjudecare. 

 

Termen limita primire oferte: până la data de : 11.06.2021, ora 09:00; 

 

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

 

Nu se solicita garanție de participare.  

Se solicită garanție de bună execuție ; 

 

Criteriu de atribuire:  Prețul cel mai scăzut.  

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă – 90 zile.  

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 1 zi lucrătoare. 

 

În baza prezentei invitații, vă punem la dispoziție: caietul de sarcini, contractul - draft și formularele.  

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

cristina.morosanu@ primariapn.ro. 
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