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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  :
                        Servicii de  date mobile
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 pentru o perioada de 12 luni.
 5. Achizitia serviciului de la ofertantul desemnat castigator va fi facuta din catalogul electronic 
din SICAP. 
  6. Cod CPV – 64200000-8 „Servicii de telecomunicatii”    
                       
 7. Valoarea estimativa a achizitiei faraTVA : 600 lei fara TVA

 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 : 15.11.2021 ora 16. 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:
10.01 Limba de redactare a oferei: Limba romana;
10.02 Perioada de valabilitate a ofertei: mimin 30 zile;
10.03 Cerinte obligatorii:

     Ofertantul va prezenta o oferta pentru 2 abonamente (cartele nomo-sim pentru camere audio-
video- doar trafic de date);
 Ofertantul trebuie să opereze o reţea de comunicaţie în vederea asigurării corespunzătoare a 

parametrilor de comunicaţie solicitaţi. Infrastructura ofertantului trebuie să fie de capacitate 
mare, cu posibilităţi de rutare automată, în caz de defecţiune, pe un anumit tronson precum şi 
monitorizare a traficului. 

 Pentru asigurarea unei remedieri rapide a oricărei defecţiuni apărute pe oricare tronson de 
comunicaţie, ofertanţii trebuie să asigure un program de asistenţă tehnică 24h/zi, 
7zile/săptămână.
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 Ofertantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor şi va lua toate măsurile 
necesare ca serviciile să fie prestate în termen de maxim 24h de la data semnării contractului, 
fără costuri suplimentare din partea autorităţii contractant.

 Prestatorul va asigura servicii de date mobile la nivel naţional la nivel 4G .Corespunzător 
ariei de acoperire a serviciilor de date mobile acordate, prestatorul va asigua cu o 
viteză,internet cu trafic de minim 6 GB pentru fiecare utilizator, cu date mobile 4G 
naţionale /utilizator/lună; după consumarea traficului inclus în pachet viteza asigurată de 
operatori de cel puţin 128 kbps, fără înregistrarea de costuri suplimentare(controlul costurilor 
pentru fiecare utilizator);

11. Mentiuni :
11.01 Plata se va face cu ordin de plata pe baza de facturii fiscale emisa de furnizor in contul 
furnizorului deschis la Trezoreria statului.
11.02 Termen de plata : 30 zile de la emiterea facturii                                      

                                                                                                                  Intocmit,                               
                                                                                                            IACOBOAIEA  VALENTINA
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