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Nr. 4848 din 19.02.2015 

în atenţia tuturor operatorilor economici, 

Referitor la modalitatea de achiziţie publică „cumpărare directă" pentru atribuirea 
contractului de servicii având ca obiect „Servicii de consultanţă pentru managementul de 
proiect în vederea asigurării implementării proiectului "Reabilitarea termică în vederea 
creşterii eficienţei energetice a 2 blocuri din municipiul Botoşani"/SMIS 53068", cod CPV 
79411000-8-Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2), organizată de Municipiul 
Botoşani în data de 20.02.2015, 

în urma clarificărilor solicitate de către un ofertant facem următoarele precizări: 

1.Solicitarea de clarificare nr. 1: 

"Referitor la procedura de achiziţie organizată de Dvs. în data de 20.02.2015, având ca 
obiect „Servicii de consultanţă pentru managementul de proiect în vederea asigurării 
implementării proiectului "Reabilitarea termică în vederea creşterii eficienţei energetice a 2 
blocuri din municipiul Botoşani"/SMIS 53068", invitaţia nr. 4394/12.02.2015, studiind Fişa de 
date a achiziţiei aferentă procedurii, vă solicităm să ne comunicaţi data şi ora la care va avea loc 
deschiderea ofertei. 

Dorim, totodată să ne informaţi şi dacă putem participa, în baza unei împuterniciri 
semnate de reprezentantul legal, la şedinţa de deschidere. Invocăm aceste informaţii în baza 
principiului transparenţei care guverneaza procedurile de achiziţii conform legislaţiei în 
vigoare." 

Răspunsul la solicitarea de clarificare nr.l: 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 23.02.2015, ora 13:00 la sediul Primăriei 
Municipiului Botoşani din Calea Naţională nr. 101-Biroul de Achiziţii Publice. 

Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: reprezentanţii împuterniciţi ai 
ofertanţilor, fiecare persoană care participă la deschiderea ofertelor va prezenta obligatoriu 
împuternicirea societăţii ofertante şi copie după actul de identitate /echivalent. 

Primar, Administrator public, 
Ovidiu Iulian Portariuc Adriana Zăiceanu 

Şef Birou Achiziţii Publice, Consilier achiziţii publice, 
Daniela Aniţei 

CM 
Maria Ciubotariu 
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