
 

 

 

                                                       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 : 

Achizitionare si instalare  echipament multifunctional A0 . 

  2. Codul de clasificare C.P.V.: 30232130-4 Imprimante grafice color (Rev.2) 
  3. Valoarea estimată a achiziției : 29.000 lei fara TVA  , cf referat necesitate nr 30071 / 21.09.2021 

  4. Sursa de finanţare: Buget Local 

  5. Descriere : Se solicită furnizarea  si instalarea  unui echipament multifunctional A0 si 2 seturi de 

cartuse originale aferente echipamentului . Furnizorul va asigura întretinerea trimestrială pentru 12 luni de 

la data procesului verbal de punere în functiune a echipamentului . 

      Termen de livrare si instalare este de 30 zile de la semnarea 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 1-6 ;  

 - Propunerea tehnică si anexele- se vor completa formularele nr 7, 9-10 

 - Propunerea financiară si centralizatorul de preturi - conform formularului nr. 8 ; 

   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 04.10.2021 , ora 09:00 ; 

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  04.10.2021 , ora 09:00 . 

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 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

