
 

 

 

                                                       Anunț 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 

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

Întreţinere preventivă, revizie tehnică şi reparaţii pentru sistemele de detectie - stingere incendiu şi 

pentru instalaţiile conexe aferente obiectivelor administrate de Municipiul Piatra Neamţ: Parcare 

subterană Curtea Domnească, Sala Polivalentă, Mall Forum Center Piatra Neamţ, Stadionul 

Municipal Ceahlăul şi Baia Comunală 
  2. Codul de clasificare C.P.V.: 50413200-5 Servicii de reparare si întretinere a echipamentelor de   

stingere a incendiilor (rev2) 

  3. Valoarea estimată a achiziției: 91.950 lei fără TVA la care se adaugă cheltuieli diverse si neprevăzute 

(reparaţii accidentale şi reparaţii iniţiale pentru punere în funcţiune) în valoare de 10% din valoarea 

serviciilor , maxim 9.195 lei fără TVA. 

  4. Sursa de finanţare: Buget Local 

  5. Descriere Obiectul achiziţiei îl reprezintă asigurarea de către un operator autorizat a serviciului de 

mentenanţă: întretinere preventiva, revizie tehnica si reparatii pentru sistemele/ instalaţiile de detectie si 

stingere incendiu pentru echipamentele conexe sistemelor tehnologice şi instalaţiilor aferente obiectivelor 

Parcare subterană şi pasaj Curtea Domnească , Sala Polivalentă, Mall Forum Center Piatra Neamţ, 

Stadionul Municipal Ceahlăul şi Baia Comunală, în scopul menţinerii acestora la parametrii iniţiali care să 

asigure funcţionarea în condiţii de siguranţă şi încheierea unui contract de servicii în acest sens. Aceste 

sisteme/echipamente/instalaţii sunt enumerate in caietul de sarcini atasat referatului de necesitate. 

      Prestatorul care va asigura serviciile de mentenanţă: întretinere preventivă, revizie tehnică si reparatii 

pentru sistemele de detectie si stingere incendiu cu instalaţiile conexe, apartinând obiectivelor ofertate, 

trebuie să fie o persoană juridica autorizată (în conformitate cu legislatia din acest domeniu) pentru 

executia acestor lucrări, cu experienta similară in domeniu si care detine personal calificat, specializat. 

       Astfel, prestatorul va trebui să detină toate autorizatiile IGSU, în conformitate cu legislatia în vigoare 

pentru desfăsurarea activitătilor de întretinere pentru fiecare sistem în parte, după cum urmează:  

- Autorizatie IGSU conform OMAI nr. 87/2010 cu modificările si completările ulterioare, pentru efectuarea 

lucrărilor de instalarea si întretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu 

exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera;  

- Autorizatie IGSU conform OMAI nr. 87/2010 cu modificările si completările ulterioare pentru efectuarea 

lucrărilor de instalare si întretinere a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si 

gazelor fierbinti. 

 - Autorizaţie de funcţionare emisă de ANRE în baza ordinului 90/2009.  

   Prestatorul trebuie să detină personal calificat pentru efectuarea activitătilor contractului.   

   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 1-8;  

 - Propunerea tehnica si anexele- se vor completa formularele nr. 9, 11-13; 

 - Propunerea financiară - conform formularului nr. 10 si centralizatorul de preturi; 

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

8. Termen limită de primire a ofertelor: până la data 15.09.2021, ora 10:00; 
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9. 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. 

10. 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  15.09.2021 , 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 . 
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