
 

 

 

                                                       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 : Servicii 

de imprimare la sediu . 

2. Codul de clasificare C.P.V.: 79823000-9 –servicii de tiparire si de livrare 

3. Valoarea estimată a achiziției : 85.000 lei fără TVA la care se adauga suma de 3600 lei fără TVA care 

este prevăzută pentru scalabilitatea solutiei si va fi folosită numai dacă va fi necesar prin comandă si act 

aditional la contract . 

4. Sursa de finanţare: Buget Local 

5. Descriere contract -Se intentionează încheierea unui contract pe perioada 12 luni având obiectivul 

servicii de printare la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamt care include  : 

  -  Servicii de imprimare care se vor desfăsura în mai multe puncte din sediile primăriei indicate în caietul 

de sarcini 

-  Servicii de monitorizare a proceselor de imprimare pentru asigurarea functionării continue în conditii 

optime a acestora si pentru înregistrarea numărului de pagini listate. 

- Servicii de asistenta si mentenantă în cazul aparitiei unor defectiuni care ar putea perturba procesele de 

imprimare 

- Prestatorul va pune la dispozitia autoritătii contractante echipamentele solicitate în caietul de sarcini si va 

suporta costurile de transport , instalare si punere în functiune a echipamentelor în termen de 30 zile de la 

semnarea contractului . De asemenea prestatorul va asigura service-ul total al echipamentelor (inclusiv 

întreţinerea preventivă) la sediul autorității contractante pe toată durata de derulare a contractului 

(manoperă, piese de schimb inclusiv materiale consumabile originale, exclusiv hârtia);  
Se vor respecta prevederile caietului de sarcini atasat prezentului anunt. 

6. Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scăzut dintre ofertele admise  . 

7. Conditii de participare : 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 . Ofertele vor conține: 

 - Documente de calificare –se vor completa formularele nr 1-5 ;  

 - Propunerea tehnica si anexele- se vor completa formularele nr 6, 8-11 

 - Propunerea financiară - conform formularului nr. 7 si centralizatorul de preturi; 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

6. Termen limită de  primire a ofertelor : până la data 07.07.2021 , ora 10:00 ; 

7. Garantia de bună executie : este de 5 % din valoarea fără TVA a contractului se va constitui în termen 

de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului  . Garantia de bună executie   se restituie în conformitate cu 

prevederile art. 42 din HG nr. 395/2016. 

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

luies.stingu@primariapn.ro  până la data limită de depunere a ofertelor  07.07.2021 , ora 10:00 . 

Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate si vor fi respinse. 

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. 

Persoana de contact Luies Stîngu , e-mail : luies.stingu@primariapn.ro . 

mailto:luies.stingu@primariapn.ro
mailto:luies.stingu@primariapn.ro
mailto:luies.stingu@primariapn.ro

