
ACHIZITIE DIRECTA 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

 

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

“ Achizitie doua autoturisme cu motorizare electrica”; Codul de clasificare cod CPV 

34110000-1 Autoturisme (Rev.2) 

 

Tip contract: contract furnizare bunuri   

Durata de livrare a bunurilor: maxim 4 luni  

Obiectul prezentei proceduri de achiziție îl reprezintă achiziția a două autovehicule noi electrice 

prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 

2020-2024 

Furnizorul trebuie sa indeplineasca cerintele solicitate prin caietul de sarcini  

1. Durata contractului este de maxim 4 luni de la data semnarii de ambele parti.  

2.  Valoarea estimată a achizițiilor este de 97.601,3174  lei fara TVA  
3. Condiții de participare : Nu se solicită constituirea garanției de participare; 

4.  Conditii Contract : Conform model atasat la documentatie    

5.  Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut.  

6. Termen limita de depunere oferte: 19.08.2022, ora 10:00 

7. Informatii suplimentare: Toti operatorii economici interesati care indeplinesc cerintele din 

caietul de sarcini, vor transmite ofertele pe adresa de mail bogdan.negura@primariapn.ro si/sau 

prin depunerea la registratura institutiei, pana la data limita de depunere a ofertelor; termenul se 

încheie la 19.08.2022, ora 10:00 

Operatorii economici interesați, vor opta pentru depunerea ofertelor la registratura Autorității 

Contractante, oferta va fi introdusă într-un plic, marcat astfel : 

Adresa Autoritatii Contractante: Municipiul Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 6 – 8, jud. 

Neamt,cod postal 610101. 

Denumirea contractului pentru care se depune oferta: “ Achizitie doua autoturisme cu 

motorizare electrica”; Codul de clasificare cod CPV 34110000-1 Autoturisme (Rev.2) 

Precizarea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 19.08.2022 , ora 10:00 

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

Ofertele vor conține :  
1. Scrisoare de inaintare conform model atasat si formularele anexate  

2. Documente de calificare  

3. Certificatul Constatator de la Oficiul Registrului Comertului  , in care sa fie mentionata ca 

activitatea principala sau secundara  4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 
3,5 tone)  

    4 .  Formular oferta conform model atasat  

In cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuza 

incheierea contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe urmatorul loc, in 

baza criteriului de adjudecare.  

Ofertele financiare trebuie sa fie intocmite in moneda nationala si sa fie valabile 90 de 

zile de la termenul limita de depunere a acestora. 



Persoana de contact Bogdan Negura, e-mail : bogdan.negura@primariapn.ro 

Ofertantii vor fi instiintati cu privire la rezultatul procedurii de achizitie în termen de o zi 

lucratoare, orice persoana care a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a 

rezultatului procedurii, poate transmite autoritatii contractante o notificare in acest sens. 

Limba de redactare – limba romănă 

 

 


