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INVITATIE DE PARTICIPARE 
CATRE OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

 1.  AUTORITATEA CONTRACTANTA -  POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PIATRA
NEAMT,  cu  sediul  in  Piatra  Neamt,  Aleea  Viforului,  nr.14,  Bl.D1,  Jud.Neamt,  tel.0233/231300,
fax.0233/231300,  codul  fiscal  28333897,  cont  IBAN  nr.RO18TREZ24A610304710102X  deschis  la
Trezoreria Piatra Neamt, reprezentata legal prin domnul Pancu Eugen - Director Executiv

 2. OBIECTUL ACHIZITIE  : 

Prestare  de  servicii  ca  Responsabil  cu  Supravegherea  si  Verificarea  Tehnica  a    Instalatiilor
(R.S.V.T.I)

3.  TIPUL ANUNTULUI – Achizitie directa conform dispozitiilor art.7, alin.5 din Legea nr.98/2016
privind achiztiile  publice.  Se organizeaza achizitia,  exclusiv prin Sistemul Informatic  Colaborativ  al
Achizitiilor Publice ( SICAP).

4. Procedura se finalizeaza prin  : achizitie publica pe baza de contract prestari servicii

 5.  Achizitia serviciului de la ofertantul desemnat castigator va fi facuta din catalogul electronic
din SICAP.

  6. Cod CPV – 45259300-0 Reparatie si intretinere si intretinere a centralelor termice (Rev.2)   
                       
 7. Valoarea estimativa a achizitiei faraTVA : 750 lei fara TVA, preturile au fost estimate avand in
vedere ultimele achizitii

 8.  Criterii  adjudecare :  Criteriul  avut  in  vedere pentru evaluarea  ofertelor  este  „  pretul  cel  mai
scazut” conform dispozitiilor art.183, alin.3, lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achiztiile publice.

 9. Data limita de depunere a ofertelor : 28.09.2021 ora 17. Ofertele se transmit la adresa de e-mail:
politialocalapiatraneamt@gmail.com sau  la  sediul  autoritatii  contractante. Ofertele  transmise  după
această dată vor fi considerate neconforme. Riscurile transmiterii ofertei cad in sarcina ofertantului.

10.Modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare a ofertei:
Operatorii economici va elabora propunerea tehnico-financiara, astfel incat  aceasta sa respecte cerintele
minime ogligatorii.
Nu se accepta oferta alternativa.
10.01 Limba de redactare a oferei: Limba romana;
10.02 Perioada de valabilitate a ofertei: mimin 30 zile;
10.03 Cerinte obligatorii pentru serviciile ce fac obiectul contractului de achizitie:
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a) identificarea  tuturor  instalaţiilor/echipamentelor  din  domeniul  ISCIR  ale
deţinătorului/utilizatorului;

b) admiterea  funcţionării  instalaţiilor/echipamentelor,  care  se  face  de  către  operatorul  RSVTI,
conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;

c) verificarea  existenţei  documentelor  însoţitoare  ale  instalaţiilor/echipamentelor  din  domeniul
ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

d) pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale şi participarea activă la
efectuarea acestora;

e) anunţarea de îndată a inspecţiei teritoriale de care aparţine despre producerea unor avarii sau
accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă;

f) participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalaţiile ISCIR
pe care le are în evidenţă,  în vederea furnizării  tuturor informaţiilor organelor de cercetare a
evenimentelor;

g) desfăşurarea  activităţii  cu  respectarea  obligaţiilor  şi  răspunderilor  prevăzute  în  prescripţiile
tehnice ISCIR şi în celelalte dispoziţii legale în domeniu.

     În  afara  obligaţiilor  prevăzute  mai  sus,  persoana juridică  autorizată  ca operator  RSVTI are  şi
următoarele obligaţii specifice:
a) transmiterea către inspecţia teritorială a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI
desemnat/desemnaţi pentru fiecare deţinător/utilizator;
 b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizaţi să respecte obligaţiile prevăzute la alin. (2) şi cele din
prescripţiile tehnice aplicabile;
c) informarea în scris a inspecţiei teritoriale emitente a autorizaţiei, în termen de 15 zile, asupra oricăror
modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei.
               Firma  prestatoare  are obligatia de a prezenta dovada  privind incadrarea cu personal calificat
si autorizat RSVTI (autorizatiile sau alte documente pe care ofertantul le considera necresare pentru
natura   serviciilor  prestate  in  conformitate  cu  prevederile  legale  in  vigoare)  si  un  certificat  de
inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

11. Mentiuni :
11.01  Plata  se va face cu ordin de plata pe baza de facturii fiscale emisa de furnizor, dupa receptia
produselor, in contul furnizorului deschis la Trezoreria statului. Factura va fi insotita in mod obligatoriu
de documente justificative. Contravaloarea prestarii service-ului se va factura trimestrial. Pretul ofertat
este ferm pe toata durata delurarii contractului si nu poate fi modificat.
11.02 Termen de plata : 30 zile de la receptia produselor
11.03 Achizitorul poate solicita, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie, oricand si oricui, orice
detalii, specificatii sau lamuriri suplimentare pe care le considera necesare in vederea atribuirii 
contractului.
 11.04 Dupa evaluarea ofertelor, autoritatea contractanta anunta operatorul ecomonic cu oferta finaciara 
cu pretul cel mai mic sa inregistreze oferta in catalogul electronic de pe site-ul de achizitii www.e-
licitatie.ro, unde se va definitiva cumpararea directa. Cumpararea directa finalizata in SICAP reprezinta 
comanda ferma. 
11.05  Daca  operatorul  economic  refuza  sa  inregistreze  oferta  in  Catalogul  electronic,  autoritatea
contractanta in declara necastigator si initiaza cumpararea cu ofertantul urmator.

                                                                                            Intocmit,                               

                                                                         
                                                                     IACOBOAIEA  VALENTINA
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OPERATOR ECONOMIC……………………………..
Adresa:………………………………………………….
Telefon/Fax …………………………………………….

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

CĂTRE: POLITIA LOCALA PIATRA NEAMT – COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE

        Ofertantul  ...............................,  ne oferim ca în conformitate cu prevederile  cuprinse în
invitaţia  de  participare   pentru  „Prestare  de  servicii  ca  Responsabil  cu  Supravegherea  si
Verificarea  Tehnica  a    Instalatiilor  (R.S.V.T.I) pentru  suma  totală  de  ..............lei  cu
TVA, ..................lei fără TVA, defalcată după cum urmează: 

Nr.
Cr
t.

         DENUMIRE PRODUS  U.M. CANTITAT
E

Valoare
fără

TVA/U.
M.

Valoare
totală
fără
TVA

1
Responsabil cu Supravegherea si 
Verificarea Tehnica a   Instalatiilor 
(R.S.V.T.I)

luna 12

TOTAL

Data:_____/_____/_____                                       Semnătura,                                    
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