
  

 

                                                                     INVITATIE 

 

    În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 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 

publicitate și informare aferente proiectului: ”Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul 

Școlii Gimnaziale nr. 5, Municipiul Piatra Neamț” Cod SMIS 124049, Codul de clasificare C.P.V.: 

79341000-6 servicii de publicitate ( rev. 2), 

1. Tip contract: servicii;  

    Durata de valabilitate a contractului va începe odată cu semnarea contractului de către ambele părți și se 

va încheia odată cu finalizarea implementării Proiectului de către Autoritatea Contractantă, respectiv data 

de 30.09.2023. Orice modificare survenită în cadrul Contractului de Finanţare nr. 7238/25.11.2021privind 

prelungirea duratei de implementare a proiectului va atrage după sine prelungirea duratei contractului, fără 

a se genera costuri suplimentare în cadrul  acestui contract, de partea autorității contractante. 

2.  Descriere - Măsurile de publicitate : 

- Panou temporar ( 1 buc.) cu dimensiunile în metri de 3,00 x 2,00 ( lxh);  

- Anunț de începere proiect – ( 1 buc.); 

- Placă permanentă ( 1 buc.) cu dimensiunile în centimetri de 80 x 50 ( lxh); 

- Anunț finalizare proiect ( 1 buc.); 

- Autocolante – 300 bucăți, cu dimensiunile în mm de 100,00 x 100,00 

Materialele publicitare vor fi realizate în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală (MIV) pentru 

Programul Operațional Regional 2014-2020, ce se găsește la adresa http://www.inforegionordest.ro/ 

identitate-vizuală. 

3. Valoarea estimată a achizitiei este de 16.000 lei fără TVA. 

4.  Condiții de participare :  Oferta si formularele atasate prezentului anunt  se vor transmite pe adresa de  

e-mail carmen.buliga@primariapn.ro  până la data limită de depunere a ofertelor . Ofertele vor conține: 

 - Documente de calificare – se vor completa formularele nr 1-7 ,12 ;  

 - Propunerea tehnică si anexele- se vor completa formularele nr  9-11 

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

   Oferta financiară va fi detaliată pe activități/materiale și durata de realizare a acestora. Ofertantul va 

anexa la formularul de ofertă, un grafic ce va conține perioada estimată în care se va desfășura activitatea 

de publicitate si informare și, respectiv valoarea estimată a activităților /materialelor ce urmează a fi 

prestate. 

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

 Nu se solicită constituirea garanției de participare; 

5. Conditii Contract :  nu se solicită constituirea garantiei de bună executie.   

Modelele de formulare și  de contract sunt postate in cadrul Documentației de atribuire, anexa la prezentul 

anunț. 

6. Criteriu de atribuire:  Pretul cel mai scazut .  

7. Termen limită primire oferte:15.02.2022, până la ora 12:00;     

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

carmen.buliga@primariapn.ro  până la data limită de depunere a ofertelor : 15.02.2022, până la ora 

12:00;    Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate si vor fi respinse. 

     Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire 

cel mai târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Solicitările de 

clarificări se vor transmite la adresa de email carmen.buliga@primariapn.ro.  Autoritatea contractantă va 

răspunde, în scris prin mijloace electronice (e-mail) tuturor ofertanților  în maximum 1 (una) zi lucrătoare 

de la primirea unei astfel de solicitări scrise. 

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 Carmen Buliga , e-mail : carmen.buliga@primariapn.ro.  
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