
 

 

 

                                                       Anunț achiziție directă 

 

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

Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului 

având obiectivul: Servicii de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor 

exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților 

conform OUG 81/2021. 

  2. Cod de clasificare C.P.V.: 85200000-1 Servicii veterinare (Rev.2) 

  3. Valoarea estimată a achiziției: 6.500 lei fără TVA, conform referatului de  necesitate nr 43753 din 

28.09.2022.  

      Valoarea estimată a fost calculată având în vedere tarifele standard privind intervenția imediată asupra 

exemplarelor de urs care acționează în intravilanul localităților aprobate prin Ordinul nr. 1415 din 11 

august 2021 emis de Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor. 

  4. Sursa de finanţare: Buget Local 

  5. Descriere - Obiectul prezentului contract îl reprezintă asigurarea de către un medic veterinar de liberă 

practică a serviciilor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de 

urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților în conformitate cu 

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021.  

     Contractul se va încheia pe o perioada de 12 luni. Modelul de contract a fost aprobat prin  Ordinul  nr. 

1406 din 9 august 2021 emis de Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. 

    Serviciile solicitate sunt prevăzute în Caietul de sarcini atașat prezentului anunț. 

    Se vor respecta prevederile Caietului de sarcini. 

 

6. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut dintre ofertele admise. 

7. Condiții de participare: Oferta și formularele atașate prezentului anunț  se vor transmite pe adresa de  

e-mail genoveva.zanoaga@primariapn.ro  până la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele vor 

conține: 

 - Documente de calificare –se vor completa formularele nr 1-6, 8, 9;  

- Propunerea financiară - conform formularului nr. 7 și centralizatorul de prețuri; 

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

6. Termen limită de  primire a ofertelor: până la data 07.10.2022, ora 09:00; 

7. Garanția de bună execuție: nesolicitată 

8.Informații suplimentare: Toți operatorii economici interesați vor transmite ofertele pe adresa de email 

genoveva.zanoaga@primariapn.ro  până la data limită de depunere a ofertelor 07.10.2022, ora 09:00. 

 

Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate și vor fi respinse. 

Limba de redactare – limba romănă 

În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condițiile de participare sau refuză încheierea 

contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de 

adjudecare. 

Persoana de contact Genoveva Zănoagă, e-mail: genoveva.zanoaga@primariapn.ro . 
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