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INVITAȚIE   

 

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

395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 actualizată, autoritatea contractantă Municipiul Piatra Neamț vă 

invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Servicii de elaborare a 

documentației tehnico – economice (conform HG nr.907/2016): Proiect Tehnic de execuție (PT) și DTAC; 

verificare Proiect Tehnic de execuție (PT) și DTAC, asistență tehnică în perioada de execuție, pentru 

proiectarea a 5 (cinci) statui din lemn, 

 Coduri de clasificare C.P.V.: 

 79930000-2 Servicii de proiectare specializată (Rev.2),  

 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2), 

 71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2). 

Tip contract: Servicii;  

Valoarea estimată a achiziției: 87.000,00 lei fără TVA,  conform referatului de necesitate nr. 15688 / 11.04.2022  

Durata de prestare a seviciului 60 zile. 

Nu se admit  oferte  alternative.  

Modalităţi principale de finanţare – buget local 

 

Mod prezentare oferta: Documentele solicitate se vor prezenta arhivate prin e-mail: 

genoveva.zanoaga@primariapn.ro sau registratura unității, str. Ştefan cel Mare, nr. 6- 8 până la data limita de 

depunere a ofertelor. 

 

Ofertele vor conține: 1. Documente de calificare  

            2. Propunerea tehnică 

         3. Propunerea financiară 

 

Obiectul contractului : Servicii de elaborare a documentației tehnico – economice (conform HG nr.907/2016): 

Proiect Tehnic de execuție (PT) și DTAC,  verificare Proiect Tehnic de execuție (PT) și DTAC, asistență tehnică în 

perioada de execuție pentru proiectarea a 5 (cinci) statui din lemn care reprezintă cele 5 personaje din capodopera 

“Povestea lui Harap Alb”, scrisă de Ion Creangă. Cele 5 personaje sunt: Gerilă, Flămânzilă, Setilă, Ochilă și Păsări-

Lăți-Lungilă. 

Personajele vor fi amplasate pe  traseul turistic de pe dealul Cozla, pe porțiunea  Vârful Cozla – Trei Căldări, în 5 

puncte diferite. Fiecare statuie va fi proiectată diferit, ținându-se cont de semnificația numelui personajului pe care-l 

reprezintă,  locul în care va fi amplasată și rolul pe care îl poartă în poveste. Unele vor prezenta personajele stând în 

picioare, altele culcat sau așezat, în funcție de forma terenului și elementele care se află în jur: arbori, taluzuri, 

pietre, etc.  

Locurile de amplasare vor fi alese de către reprezentanții primăriei, iar ridicarea topografică va fi pusă la dispoziția 

Prestatorului de către Beneficiar. 

Se vor respecta prevederile caietului de sarcini atașat prezentului anunț. 
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Limba de redactare–limba română. In cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condițiile de participare sau 

refuză încheierea contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe urmatorul loc, în baza 

criteriului de adjudecare. 

 

Termen limita primire oferte: până la data de : 09.05.2022, ora 09:00; 

Ofertele depuse dupa termenul limita vor fi respinse. 

 

Nu se solicita garanție de participare. 

Se solicită garanție de bună execuție in cuantum de 5  % din valoarea contractului (fără TVA) şi se constituie, 

conform prevederilor art. 40  din H.G. nr. 395/2016. 

 

Criteriul de atribuire:  Prețul cel mai scăzut.  

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă – 90 zile.  

 

Număr zile pâna la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 2 (două)zile 

lucrătoare. 

 

În baza prezentei invitații, vă punem la dispoziție: caietul de sarcini, contractul - draft și formularele.  

 

Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor transmite la adresa 

genoveva.zanoaga@primariapn.ro. 
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