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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, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa participați la achiziția directă 

pentru atribuirea contractului având obiectivul : Privind execuția lucrărilor de reparații la fântâna arteziană 

amplasată în Piața Mihail Kogălniceanu din  Municipiului Piatra-Neamț 
 

Tip contract: Lucrări;  

Codul de clasificare C.P.V.: 45330000-9 Lucrari de instalatii de apa (Rev.2) 

Valoarea estimata a achizitiei: 63.630,15 lei fara TVA, conform referatului de necesitate nr. 24.784 din data de 

03.06.2022.  

Durata de prestare – 30 zile calendaristice. 

 

Nu se admit  oferte  alternative.  

Modalităţi principale de finanţare – Buget Local 

 

Condiții de participare : Pot participa toti operatorii economici interesati indiferent daca acestia detin sau nu cont in SEAP;  

Nu se solicită constituirea garanției de participare; 

Conditii Contract : Garanția de bună execuție aferentă contractului care face obiectul prezentului caiet de sarcini este în cuantum 

de 5% din valoarea contractului (în lei fără TVA). 

 

Mod prezentare oferta: Documentele solicitate se vor prezenta arhivate prin e-mail : cristina.morosanu@primariapn.ro sau 

registratură, str. Ştefan cel Mare, nr. 6- 8 pana la data limita de depunere a ofertelor. 

 

Ofertele vor conține : 1. Documente de calificare  

           2. Propunerea tehnică 

            3. Propunerea financiară 

 

Adresa locului de depunere a ofertelor: Sediul Primariei Municipiului Piatra Neamt, Str. Stefan cel Mare, nr.6-8, cod postal 

610101- registratura. Data limita de depunere a ofertei: depunerea ofertelor are loc la data, ora si locul prevazut în invitatia de 

participare. Oferta se va prezenta intr-un exemplar original .  

Originalul propunerii tehnice, documentelor de calificare, precum si cele a le propunerii fiananciare ( prezentat într-un DOSAR 

DIN PLASTIC CU ȘINĂ ȘI PERFORAȚII) care se vor introduce intr-un plic închis, corespunzător și netransparent, pe 

care se va indica: - Denumirea serviciilor supuse procedurii de achiziție. Inscripția “A nu se deshide inainte de data - deschiderea 

ofertelor are loc la data, ora si locul prevazut în invitația de participare.  

In exteriorul plicului sigilat se va prezenta: 

- Scrisoarea de înaintare- formular,   

 

Limba de redactare –limba romănă. In cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini conditiile 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 : 20.06.2022, ora 11:00; 

 

Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse. 

Nu se solicita garanție de participare.  

Se solicită garanție de bună execuție ; 

 

Criteriu de atribuire:  Prețul cel mai scăzut.  

 

 

http://www.primariapn.ro/
mailto:cristina.morosanu@primariapn.ro


 

 

 

 

 

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

 

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zi lucrătoare. 

 

Documentația de atribuire completă, inclusiv modelele de formulare și draftul de contract sunt postate pe site-ul 

www.primariapn.ro la sectiunea Informatii publice/Achizitii . 

Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor transmite la adresa cristina.morosanu@ 

primariapn.ro. 


