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                                                                      INVITATIE  

  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 : 

Serviciul de proiectare si asistentă tehnică din partea proiectantului pentru proiectul ”Investiții 

pentru cresterea eficientei energetice a clădirii publice utilizate de unitătile scolare la nivel liceal 

din Municipiul Piatra Neamt –Colegiul National de Informatică”, cod SMIS 137357 
  2. Cod de clasificare C.P.V.: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru constructia de lucrări 

publice, 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnică   

  3. Valoarea estimată a achiziției : 89.800 lei fără TVA . 

  4. Tip contract: servicii 

      Durata de prestare a serviciului de proiectare va fi de maxim de 90 de zile de la emiterea de către 

Achizitor a ordinului de începere a activităților contractului. 

      Durata de prestare a serviciului de asistență tehnică din partea Proiectantului, începe din momentul 

emiterii Ordinului de începere a execuției lucrărilor, ce îi va fi comunicat Proiectantului și se va încheia 

odată cu admiterea recepției finale de către Autoritatea Contractantă. 

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

încheia odată cu admiterea recepției finale de către Autoritatea Contractantă.Finalizarea implementării 

Proiectului de către Autoritatea Contractantă, conform Contractului de finanțare nr. 7620/09.03.2022, este 

data de 31.10.2023. Orice prelungire a duratei contractului de finanțare conduce automat la prelungirea 

duratei contractului de prestări servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului, prin act 

adițional la contract, prelungire care nu va genera costuri suplimentare în sarcina Autorității Contractante. 

  5. Descriere - Activitătile care fac obiectul contractului sunt detaliate în caietul de sarcini  : 

   1. Realizarea documentației tehnico-economice la faza PT, inclusiv DTAC, DTOE, DE, CS, DL , 

documentații necesare obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor, etc. necesare executarii investitiei 

   2. Asistența Tehnică din partea Proiectantului - activitate aferentă perioadei de execuție a investiției 

   3. Asistența tehnică din partea Proiectantului - activitate ce se va executa după terminarea execuției 

lucrarilor din cadrul Proiectului 

    Se vor respecta prevederile caietului de sarcini atasat prezentului anunt. 

6. Criteriul de atribuire : cel mai bun raport calitate-preț. 

   Factorii de evaluare: Componenta financiară: 72% 

 Experiență profesională specifică pentru personalul desemnat pentru executarea contractului: 
28%, din care: 

 Șef proiect / Manager de proiect: 10% 

 inginer constructor specializarea construcții civile, industriale și agricole: 6% 

 Inginer/subinginer constructor în specialitatea instalaţii termice, sanitare: 6% 

 Inginer/subinginer în specialitatea electrotehnică sau echivalent: 6% 

    Pentru demonstrarea experientei similare (minim 1 proiect)  se vor prezenta în oferta depusă 

documentele solicitate  în caietul de sarcini cap 8 Personalul prestatorului . 

 

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 ,14 ;  

 - Propunerea tehnică si anexele- se vor completa formularele nr  7, 9-13 
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 - 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. 

8. Termen limită de  primire a ofertelor : până la data 05.05.2022 , ora 12:00 ; 

9. Garantia de bună executie : este de 10 % 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 05.05.2022 , 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 luies.stingu@primariapn.ro.  

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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