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Invitatie de participare
privind depunerea de oferte pentru
atribuirea contractului de achiziţie
publica avand ca obiect:
„Servicii de mentenanta PARCARE VIZITATORI municipiul Botoşani"

Municipiul Botoşani, cu sediul in Piaţa Revoluţiei, nr.1, cod postai 710236, jud. Botoşani,
tel.+40 231502200, fax.+40 231531595, invita operatorii economici sa isi depună oferta in catalogul
electronic din SEAP in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect "Servicii de
mentenanta PARCARE VIZITATORI in municipiul Botoşani".
Cod CPV: 50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor
Tip de finantare:Bugetul local;
Valoarea estimata a contractului de achiziţie publica: 37399,92 RON fara TVA;
Modalitatea de achiziţie publica: Achiziţie directa in conformitate cu prevederile art.7, alin.5 din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Adresa la care se depun ofertele: www.e-licitatie.ro in Catalogul electronic SEAP.
Data limita pentru depunerea ofertelor in catalogul electronic din SEAP (www.e-licitatie.ro): 03.08.2017.
Ofertele depuse dupa data limita mentionata mai sus nu vor fi luate in considerare, fiind considerate
intarziate.
Condiţii de participare: ofertantul trebuie sa fie atestat in conformitate cu Legea nr.307 din 12 iulie 2006
cu modificările si completările ulterioare privind apararea impotriva incendiilor, Art.51, Alin.(1).
Atentie!
Ofertantul va posta oferta in catalogul electronic de pe www.e-licitatie.ro, specificând preţul total al
seviciului solicitat, in lei fara TVA .respectând codul CPV50413200-5, denumirea achiziţiei si precizând
nr. anunţului publicitar.ln Descriere contract se va prezenta oferta lunara (lei/luna).
Tipul contractului: Contract de servicii;
Durata contractului de servicii: 12 luni de la data semnării contractului;
Limba de redactare a ofertei: Romana;
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Obiectul contractului: „Servicii de mentenanta PARCARE VIZITATORI „ in conformitate cu cerinţele
Caietului de sarcini care poate fi solicitat de la Biroul Achiziţii Publice situat in Calea Naţionala nr.101,
Botoşani, tel.0231/502200 int.309, E-mail:achizitii@primariabt.ro.
Criteriul de atribuire: Va fi selectata oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic pe baza
criteriului de atribuire „preţul cel mai scăzut" cu respectarea cerinţelor din prezenta invitatie de
participare.
Preţul propus in oferta financiara este ferm in lei fara TVA, nu poate fi ajustat ulterior, va fi valabil
pe toata perioada de valabilitate a contractului si va include toate costurile legate de indeplinirea
corespunzătoare a contractului.
Ofertantul clasat pe primul loc conform criteriului de atribuire „preţul cel mai scăzut" va fi accesat prin
intermediul catalogului electronic din SEAP.
Informaţii suplimentare privind modul de derulare a achiziţiei publice se pot obţine de la Biroul Achiziţii
Publice situat in Calea Naţionala nr.101, Botoşani, tel.0231/502200 int.309 sau prin e-mail:
achizitii@primariabt.ro.
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Sef birou

Biroul de achiziţii publice

Consilier achiziţii

Biroul de achiziţii publice

Sef serviciu

Serviciul juridic contecios
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