
România 
Judeţul Botoşani 
Municipiul Botoşani 

CF: 3372882 

Structură: Biroul de Achiziţii Publice 

Invitaţie de participare 

privind modalitatea de achiziţie prin cumpărare directă 
pentru atribuirea contractului de furnizare având ca obiect 

„realizarea a 100 autocolante şi fixarea pe suportul metalic furnizat de beneficiar" 

• Municipiul Botoşani, cu sediul în str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, cod poştal 710236, jud. Botoşani, tel. 

0231/502.200, fax. 0231/531595, invită ofertanţii să-şi depună ofertă la modalitatea de achiziţie prin 

„Cumpărare directă" în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect „realizarea a 100 

autocolante şi fixarea pe suportul metalic furnizat de beneficiar" 

• Cod Codul CPV: 30192800-9 Etichete autocolante (Rev.2); 

• Tip de finanţare: bugetul local 

• Valoarea estimată: 1.500 lei fără TVA, echivalentul a 335,08 euro fara TVA, la cursul BNR din data 

de 24.02.2016, adica 1 euro = 4,4765 lei. 

• Criteriul de atribuire: în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut. 

• Durata contractului: 14 zile 

• Data limită pentru depunerea ofertelor:.. . ora 10— 

Adresa la care se depun ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Botoşani, din Piaţa Revoluţiei 

nr.1, cod poştal 710236, Botoşani, telefon: 0231/502.200, Fax: 0231/531.595 

• Modalitatea de achiziţie publică: Cumpărare directă 

• Tipul contractului: Contract de furnizare 

• Descrierea obiectului contractului: Se doreşte achiziţionarea a 100 autocolante pentru semnalizarea 

corepunzătoare a parcărilor de reşedinţă din municipiu, cu dimensiunea 500x100 mm, fond alb, text 

albastru, cu textul "REZERVATĂ" şi fixarea acestora pe suportul metalic furnizat de beneficiar conform 

Caietului de Sarcini. 

• Modul de prezentare a ofertei: 

Numărul de exemplare - 1 exemplar original. 

Ofertantul trebuie sa sigileze plicul, inchis corespunzător si netransparent, marcat cu adresa ofertantului, 

obiectul contractului, adresa autoritatii contractante si cu inscripţia 

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA : .|.L.0.3.,=2.G).£ora 10-

Oferta va conţine: propunerea financiară şi formularele 1, 2, 3, 4 şi 5 completate, semnate şi ştampilate. 
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