
                                                                   ROMÂNIA
ROMÂNIA                                                                                  
                                 POLITIA LOCALA  PIATRA NEAMT
                                                 Str.Viforului, nr.14, Bl.D1,Piatra Neamt 610258                                                                                        
                                                 Tel:  0040 233 231300 Fax: 0040 233 231.300                                                                              
                                                         E-mail: politialocalapn@yahoo.com

                    
                                                                               

                                                                                                                                            

Nr.înreg. 1769 din 17.05.2022
                                                                               

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.  RO43TREZ24A610304201030X deschis  la
Trezoreria Piatra Neamt, reprezentata legal prin domnul Pancu Eugen - Director Executiv
 2. DENUMIRE ACHIZITIE –  Servicii de curățenie si igienizare 
3. TIPUL ANUNTULUI – Achizitie directa 
4. Anuntul implica : Un contract de achizitii publice
5. Tipul contractului : Servicii
6.  Durata  contractului:  Serviciile  vor  fi  asigurate  incepand  cu  data  01.06.2022  pana  la  data  de
31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire  pe o perioada de maxim 4 luni,  in functie  de necesitatile
Politiei Locale si de fondurile ce pot fi disponibilizate cu acesta destinatie.  Durata initiala a contractului
se va stabili  in functie de fondurile bugetare ce pot fi alocate la data semnarii,  urmand ca, in urma
rectificarilor bugetare, acesta sa fie prelungit prin acte aditionale pentru toata perioada solicitata prin
procedura de achizitie.
7. Cod  Cod CPV : 90910000-9 ” Servicii de curățenie”

8. Valoarea estimativa a achizitiei faraTVA : 4.343,50  lei fara TVA incluzand si perioada maxina de 
prelungire (Valoarea  estimativa a achiziţiei pentru anul 2022 (6 luni) este de: 2.190 Lei fara 
T.V.A., la care se adauga T.V.A. in valoare de 416,10 lei, rezultand o valoare totala de 2.606,10 Lei
inclusiv T.V.A.)
 9. Criterii adjudecare : Criteriul avut in vedere pentru evaluarea ofertelor este „ pretul cel mai 
scazut”
 10. Data limita de depunere a ofertelor : 25.05.2022, ora 16.00
 11. Ofertele se vor transmite/depune la adresa autoritatii contractante sau pe adresa de e-mail: 
politialocalapiatraneamt@gmail.com
  12.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA ACHIZITIEI  - Acesta achizitie se realizeaza tinand 
cont de urmatoarele aspecte:

- Necesitatea prevenirii si combaterii imbolnavirilor cu SARS-COV2;
- Respectarea prevederilor legale, a normelor de securitate si santate in munca.

 
   13. CONDITII SI MODALITATI DE PLATA
Pretul va fi exprimat in lei/luna pentru serviciu si va reprezenta pretul ofertat catre Politia Locala a 
Municipiului Piatra Neamt la data respectiva.
Fiecare ofertant va prezenta pretul propriu, fiind interzisa raportarea la preturile concurentilor.
Plata se face prin virament, în contul de Trezorerie al ofertantului declarat câstigator in maxim 30 de zile
de la confirmarea primirii facturii  la sediul autoritatii contractante.
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14.CERINTE MINIME  DE PARTICIPARE:
14. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in conditiile
legii, din care sa reiasa ca sunt legal constituiti, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a
realiza activitatile care fac obiectul contractului (  vor prezenta o copie „conform cu originalul” dupa
certificatul de inregistrare fiscala emis de ONRC).
14.2.  Ofertantul  trebuie  sa  prezinte  fornularul  de  oferta,  care  va  contine  pretul  total  ofertat  pentru
prestarea serviciilor /luna, fara TVA, exprimat in lei, fara TVA, precum si centralizatorul de preturi in
vare ofertantul va prezenta preturile unitare ale serviciilor si pretul total.

Ofertantii  vor  elabora  oferta  tehnico-financiara,  in  conformitate  cu  prevederile  caietului  de
sarcini,  care  se  va  transmite  separat  la  adresa  autoritatii  contractante  sau  pe  adresa  de  e-mail:
politialocalapiatraneamt@gmail.com
         Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 30 de zile de la data limită de
depunere a ofertelor. 
         Data limita  de depunere a ofertelor  si de transmitere a documentelor  sus mentionate catre
autoritatea contractanta este 25.05.2022, ora1600- data limita de depunere a ofertelor.

           Prețul contractului este ferm și fix, exprimat în lei, pe toată durata contractului. Prețul include orice
cheltuieli, taxe, impozite datorate/suportate de Prestator în legătură cu prestarea serviciilor și orice servicii
suplimentare  cuprinse  în  caietul  de  sarcini  sau  în  oferta  tehnică;  în  consecință,  Prestatorul  nu  este
îndreptățit să solicite rambursarea niciunei cheltuieli în plus față de prețul stipulat în contract.

          Dupa data limita de ofertare, autoritatea contractanta va proceda la evaluarea ofertelor, respectiv
va analiza continutul ofertelor tehnico-financiare detaliate transmise autoritatii contractante.
         In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita
reofertarea in  vederea departajarii ofertelor. Ofertantii care au preturi egale si care au primit invitatia de
reofertare vor depune noua propunere financiara.
      Autoritatea contractanta va initia achizitia directa in catalogul electronic disponibil in SEAP cu
operatorul economic a carui oferta a fost declarata castigatoare, iar la finalizarea formalitatilor in SEAP,
va incheia un contract de prestari servicii. Datele furnizate in caietul de sarcini si in oferta devin clauze
obligatorii pentru ofertantul declarat castigator.

Intocmit,   
Comp. Contabilitate, Achizitii Publice si Logistica 

IACOBOAIEA VALENTINA
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