Nr.: _16.527_ din 24.07.2017

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA
“Serviciu de consultanta financiar bancara”
In temeiul prevederilor art.7 alin(5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si art 43 din
H.G. nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice,
Primaria oras Iernut, cu sediul in oras Iernut, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 9, cod postai 545100,
telefon 0265471410; fax 0265471376, e-mail: iernut@cjmures.ro in calitate de autoritate
contractanta achizitioneaza: Serviciu de consultanta financiar bancara: achiziţie directa - Sursa de
finanţare - bugetul local al orasului Iernut
Detalii anunţ:
Tip anunţ: - cumparare directa Tip contract - Servicii
1. Denumirea achiziţiei : Serviciu de consultanta financiar bancara
2. Cod clasificare Cod CPV – 66171000-9 – Servicii de consultanta financiara
3.Valoarea estimata; 27.000 lei
4.Condiţii contract -in conformitate cu cerinţele din Anexa 1 care face parte din descrierea
contractului.
Garanţii solicitate
5. Garanţia de bună: nu este cazul
6. Condiţii de participare : Ofertantii vor incarca pretul ofertat in catalogul SEAP cu mentionarea
numarului anuntului de achizitie.
Propunerea financiara: Va conţine valoarea ofertei exprimata in lei
7. Criterii de adjudecare : preţul cel mai scăzut in lei
8.Data limita de depunere a ofertelor 25.07.2017
9.Adresa la care se transmit ofertele; Ofertantul va transmite pe e-mail la adresa :
iernut@cjmures.ro, sau va inregistra la sediul primariei oras Iernut si/sau va incarca preţul ofertat
in catalogul electronic.
10. Informaţii suplimentare : Anunţul este disponibil pe site-ul: primaria iernut.ro
Operatorii economici vor transmite ofertele pe e-mail la adresa : iernut@cjmures.ro sau
vor depune oferta la secretariatul Primariei Iernut si/sau va incarca preţul ofertat in catalogul
electronic in SEAP wvvw. e-Iicitatie.ro.

Primar,
Nicoara Ioan

Anexa 1 la anunt nr. 16.527/24.07.2017

In acest sens UAT Oras Iernut este intersata in achizitionarea unor servicii de specialitate prin care
sa se asigure urmatoarele:
1. Servicii de analiza financiara necesara contractarii facilitatii de credit
1.1

Analiza datele financiare ale Orasului Iernut si propunere scenarii de finantare, cu
respectarea prevederilor legale, privind gradul de indatorare permis de Serviciul Datoriei
(cu respectarea prevederilor Legii 273/2006 si a legislatiei conexe).

1.2

Discutii preliminare in piata financiara cu privire la “apetitul” pentru asigurarea
succesului finantarii solicitate,, pe baza situatiilor financiare existente

1.3

Intocmire Raport preliminar concluzii catre Primaria Orasului Iernut

1.4

Discutii/analize reprezentantii Primariei Orasului Iernut privind stabilirea structurii finale
de finantare
2.Asigurarea managementului cu privire la derularea procedurii de contractarea a
imprumutului

2.1

Elaborarea documentatiei conform procedurii aprobate in acest sens de catre Autoritatea
contractanta (pct. 1 si 2 de mai sus) si a notelor justificative aferente

2.2

Formularea/intocmirea clarificarilor transmise de potentialii ofertanti cu privire la procedura

2.3

Asigurarea documentatiei necesare in relatia cu Furnizorul/Banca castigatoare (negociere
contract/acord de credit, respectarea cerintelor impuse in cadrul Documentatiei de
atribuire, corespondenta), toate acestea avand ca finalitate semnarea contractului omercial
sau de credit.

2.4

Intocmirea documentatiei necesare in vederea autorizarii creditului de catre Ministerul
Finantelor Publice

2.5

Realizarea demersurilor necesare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in
vederea autorizarii creditului de catre Ministerul Finantelor Publice

2.6

Asigurare suport in vederea indeplinirii conditiilor precedente din cadrul creditului pentru a
permite efectuarea de trageri din calitate

2.7

Asigurare suport in vederea indeplinirii conditiilor precedente din cadrul creditului pentru a
permite efectuarea de trageri din calitate
3. De asemenea Consultantul va asigura suport Autoritatii contractante

3.1

-Pregatirea de materiale (prezentari) privind promovarea Autoritatii contractante si a
potentialului economic si financiar al Orasului Iernut in fata potentialilor ofertanti.

3.2

-Pe parcursul derularii procedurii de contractare a imprumutului, respectiv refinantarii

Dupa prestarea serviciilor asumate, Consultantul va emite rapoarte justificative cu privire
la principalele actiuni derulate si realizate de catre Consultant.
Cei interesati sunt rugati sa publice ofertele aferente pe SEAP, in catalogul de produse
mentionand nr prezentului anunt, denumirea obiectului prezentei achizitii, valoarea serviciilor,
conditiile de plata precum si alte elemente relevante pana in data de 25.07.2017.
Mentionam ca refinantarea datoriei publice locale, respectiv contractarea noului imprumut
se va face in conditii financiare avand in nivel maxim cu cel existent/existente insa pentru
perioade de rambursare de minim 120 luni. In acest sens Autoritatea contractanta va comunica
Consultantului nivel maxim de dobanzi si comisioane ce va fi acceptat iar plata prestatiilor se va
face numai in conditii de succes.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
Pretul va fi exprimat procentual, respectiv suma in valoare absoluta raportata la valoarea
estimativa a imprumuturilor ce se doresc a fi contractate (7.9 mio ron + 3 mio ron= 10.9 mio ron)

