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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.RO09TREZ24A610304203030X  deschis  la
Trezoreria Piatra Neamt, reprezentata legal prin domnul Pancu Eugen - Director Executiv

 2. OBIECTUL ACHIZITIE  : 

         „ Servicii  de asistenta tehnica si mentenanta soft contabilitate bugetara “
     Orice referire din cursul prezentei documentatii de atribuire prin care se indica un anumit producator,
o anumita origine,  un anumit procedeu,  marci,  licente de fabricatie,  calificare profesionala,  brevete,
tipuri,  standarde nationale,  standarde europene,  orgine sau productie specifica,  sunt mentionate doar
pentruidentificarea cu usurinta a caracteristicii  solicitate si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii. Aceste specificatii vor fi considerate ca
avand mentiunea ”echivalent” in sensul prevederilor art. 156 din Legea nr. 98/2016.

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  Procedura se finalizeaza prin  : achizitie publica, se va incheia un
contract de servicii pe 3 luni, de la data semnarii acestuia de catre ambele parti. Contractul intra in vigoare
de la data atribuirii. Executarea contractului începe de la data perfectării acestuia şi încetează la data de
30.04.2023 sau la odata anterioara ce va fi notificata prestatorului de catre beneficiar ca urmare a aprobarii
bugetului institutiei pe anul 2023.

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

  6. Cod CPV – 72261000-2„Servicii de asistenta pentru software”                              
 
7. Valoarea estimativa a achizitiei faraTVA : 3.365,47 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 : 19.01.2023 ora 15. 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.
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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:
         Servicii  de asistenta tehnica si mentenanta soft contabilitate bugetara se efectueaza pentru:
10.03.1 Servicii privind Planificarea si Executia Bugetara;
10.03.2 Servicii privind Angajarea Lichidarea , Ordonantarea si Plata Cheltuielilor Bugetare;
10.03.3. Servicii pentru realizarea unui Management Economico - Financiar Integrat;
10.03.4 Servicii  privind Managementul Resurselor Umane si Salarizarii.
10.03.5. Servicii de interconectare date/ module pentru realizarea:

 - Balanta  ;
-  Bilant  
-  Raportari FOREXEBUG.

  
  11. CONDITII DE PARTICIPARE:
       11.01.  Operatorii economici  ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in
conditiile legii, din care sa reiasa ca sunt legal constituit, precum si faptul ca am capacitatea profesionala
de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (vor prezenta o copie „conform cu originalul” al
certificatului de inregistrare fiscala emis de ONRC).
       11.02.  Ofertantii vor elabora oferta tehnica, in conformitate cu prevederile invitatiei de participare,
care se va transmite separat de oferta financiara la adresa autoritatii contractante sau pe adresa de e-mail:
politialocalapiatraneamt@gmail.com 
        11.03. Oferta financiara trebuie să fie întocmita în lei şi să fie valabila 30 de zile de la data limită
de depunere a ofertelor. 

        11.04   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.

          11.05 Dupa data limita de ofertare, autoritatea contractanta va proceda la evaluarea ofertelor,
respectiv va analiza continutul ofertelor tehnico-financiare detaliate transmise autoritatii contractante.
13. Adjudecarea: 
 13.01 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. 
13.02  Daca operatorul economic refuza sa inregistreze oferta in Catalogul electronic, autoritatea 
contractanta in declara necastigator si initiaza cumpararea cu ofertantul urmator.
13.03  Departajarea ofertelor cu valori egale, situate pe primul loc: in cazul in care vor exista valori
egale, autoritatea va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri financiare.
14. Mentiuni :

     14.01 Plata se va face prin ordin de plata  nu mai tirziu de 30 zile din momentul comunicarii  facturii in
format electronic în sistemul RO e-factură in contul de Trezorerie  a ofertantului.

14.03 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.

                                                                                            Intocmit,                               

                                                                              IACOBOAIEA  VALENTINA
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