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                 Invitatie de participare 

 

Municipiul Piatra Neamț vă invită să participati cu ofertă în cadrul procedurii pentru atribuirea contractului 

având obiectivul Servicii financiare de structurare emisiune de obligațiuni municipale, Codul de 

clasificare C.P.V.: 66171000-9 - Servicii de consultanta financiara (Rev.2) 

 

Autoritatea contractantă: Municipiul Piatra Neamt , Str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra Neamt 

Descrierea serviciilor care urmează a fi achizitionate se regaseste în documentatia de atribuire anexă la 

prezenta invitatie. 

 

1.Procedura: Atribuirea contractului de achizitie publica se va realiza în urma aplicării Normelor procedurale  

adoptate de autoritatea contractantă pentru aplicarea art 29 alin 1 litera e din Legea 98/2016 , detaliate in fisa 

de date a achizitiei . 

2.Sursa de finantarea acontractului care urmeaza sa fie atribuit: buget local. 

3.Descrierea contractului Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de servicii financiare în legătură cu 

emiterea şi vânzarea de obligațiuni destinate refinanțării datoriei publice locale și asigurarea finanțării 

cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile. 

Serviciile solicitate - Structurarea mecanismului de finanțare prin emisiune de obligațiuni municipale ce va fi 

accesat de către Municipiul Piatra Neamț și asistență pentru contractarea acestuia, astfel încât să aibă o 

eficiență cât mai mare și să fie adaptat la nevoile autorității locale. Descrierea detaliată a serviciilor solicitate 

se regăseste în caietul de sarcini . 

Durata contractului 24 luni . 

Valoarea contractului va fi de maxim 1,5% inclusiv TVA din suma totală rezultată în urma vânzării pe piața 

primară a obligațiunilor și se va plăti la atingerea unei rate de succes de minim 80% rezultată în urma 

vânzării pe piața primară a obligațiunilor. 

4. Operatorii economici interesati pot depune oferta în vederea participării la procedura de atribuire la sediul 

autoritătii contractante din Piatra Neamt, str Stefan cel Mare nr 6-8 , judetul Neamt până la data limită de 

depunere a ofertelor . Modul de prezentare a ofertei este detaliat în fisa de date . 

5.Data limită pentru depunerea ofertelor : 04.11.2022 ora 10.00 

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul autoritătii contractante în data 04.11.2022 ora 11. 

6.Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor . 

7. Limba de redactare a ofertei : româna 
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