
România 
Judeţul Botoşani 
Municipiul Botoşani 

CF: 3372882 

Invitaţie de participare 

la ofertarea serviciilor de întocmire " Documentaţie deviere reţele Spitalul municipal 
de boli cronice si paliative" 

„negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare" 

Municipiul Botoşani, cu sediul in str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, cod poştal 710236, jud. Botoşani, 
tel. 0231/502.200, fax. 0231/531.595, vă invită să participaţi la negocierea fără publicarea prealabilă a 
unui anunţ de participare în scopul atribuirii serviciilor de elaborare "Documentaţie deviere 
reţele Spitalul municipal de boli cronice si palliative" având în vedere următoarele: 

- obiectul negocierii : "serviciile de elaborare Documentaţie deviere reţele Spitalul 
municipal de boli cronice si paliative; 

- codul CPV: 71322000-1 servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrări 
publice 

- procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări: negocierea fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare în conformitate cu prevederile art. 104, alinul), lit. a) din 
Legea nr. 98/2016 , privind achiziţiile publice; 

- valoarea estimata: 23.500 lei fara TVA; 

- documentaţia ce face obiectul negocierii se pote obţine de la Primăria Municipiului Botoşani, 
str. Calea Naţională, nr. 101-Biroul de Achiziţii Publice tel. 0231/502.200, int. 309.; 

-data şi ora limită pentru depunerea ofertei preliminare: JlPlMSL. . ora 10.00 la sediul 
Primăriei Municipiului Botoşani din str. Piaţa Revoluţiei nr.l - Registratură, 

- deschiderea ofertei preliminare şi negocierea va avea loc în aceeaşi zi la ora 11,00 în sediul 
Biroului Achiziţii Publice- Calea Naţionala 101; 

- Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Botoşani Biroul 
Achiziţii Publice tel. 0231/502.200, int. 309, în atenţia Danielei Anitei. 
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Daniela ANITEI Sef birou Biroul de achiziţii publice tyM 


