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APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV 

PANCU EUGEN

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  : „Formarea profesională initiala a politistilor locali cu atributii in 
domeniul ordinii si linistii publice in domeniul circulatiei rutiere din cadrul Politiei Locale a 
Municipiului Piatra Neamt”

3. TIPUL ANUNTULUI – Achizitie directa conform dispozitiilor din Legea nr.98/2016 privind 
achiztiile publice. 

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

5. Cod CPV – 80530000-8 Servicii de formare profesională  (Rev.2))
                       
6. Valoarea estimativa a achizitiei faraTVA : 12.750 lei fara TVA

 7. 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 : 01.04.2022 ora 12. 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:
         Ofertanții trebuie să facă dovada, la momentul depunerii ofertei, că au programe de specializare și 
de perfecționare conform cerințelor solicitate conform Ordinului  Ministerului Afacerilor Interne nr. 
191/2021 privind formarea initiala in anul 2022.
         Oferta tehnică va cuprinde: 

- descrierea furnizorului;
- informații  privind  experiența  firmei;  rezultatele  obținute  în  urma  unor  programe

similare;
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- dotarea  cu  echipamente  specifice,  alte  facilități,  care  demonstrează  capacitatea
furnizorului de formare de a livra serviciile propuse;

- personalul de specialitate propriu;
- formatorii propuși pentru susținerea cursurilor;

- programa de pregătire care să prezinte tematicile si competentele ce le vor dobandi cursantii la
finalul cursului.

- COMPETENȚA FORMATORILOR:
- Studii de specialitate, experiență în domeniu și în procesul de formare a adulților;
- Pentru formatori se vor anexa copii ale actelor de studii relevante pentru program și copie după
contractul de colaborare cu formatorii propusi in oferta ferma a prestatorului 
- Predarea se va face cu ajutorul echipamentelor și mijloacelor didactice moderne.

OFERTA FINANCIARĂ:
- Pachetul de servicii de formare initiala  a politistilor locali, va include costurile pentru activitatea
de formare profesională (tariful de curs);
- Prețul total ofertat nu va include alte tipuri de costuri decât cele menționate mai sus. Orice alte
cheltuieli ocazionate de livrarea serviciilor nu fac obiectul ofertei.
- Prețul va fi exprimat în lei.
11. Mentiuni :
11.01 Plata se va face in termen de 30 zile cu ordin de plata pe baza de facturii fiscale emisa de 
prestator, in contul deschis la Trezoreria statului.

                                                                                            Intocmit,                               

                                                                              IACOBOAIEA  VALENTINA
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