România
Judeţul Botoşani
Municipiul Botoşani
CF: 3 3 7 2 8 8 2

APROBAT,

Vizat,
Administrator public,
lic,
Adriana Zăiceami

/
/

Invitatie de participare

^SiLU^

privind depunerea de oferte pentru atribuirea contractului de servicii, avand ca obiect

„Documentaţie

tehnica pentru

obţinerea

Autorizaţiei

de gospodărire

Regional de Agrement Turistic si Sportiv Cornişa, municipiul

a apelor

pentru

Parc

Botoşani"

Primaria Municipiului Botoşani, cu sediul in Piaţa Revoluţiei nr.l, cod postai 710236, jud.
Botoşani, Tel.0231 502200, Fax. 0231531595, invita operatorii economici sa isi depună oferta,
in vederea atribuirii contractului de servicii, avand ca obiect - „Documentaţie tehnica pentru
obţinerea Autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru Parc Regional de Agrement Turistic si
Sportiv Comisa, municipiul Botoşani"
Cod CPV - 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de iucrari publice
Valoarea estimata: 7490 lei fara TVA
Sursa de finanţare- bugetul local
Modalitatea de achiziţie publica: Achiziţia directa
Ofertele se vor prezenta in plic inchis si se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului
Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr.1.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 00.04.2017, ora 1430.
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
Preţul este ferm in lei si nu poate fi ajustat ulterior.

Serviciile vor fi prestate conform cerinţelor precizate in Caietului de sarcini ataşat (anexa nr.1 la
prezenta invitatie).
Se solicita: Documentaţii tehnice si obţinerea atat a Avizului de gospodărire a apelor cat si a Autorizaţiei
de gospodărire a apelor, precum si întocmirea si prezentarea de soluţii, avize, documentaţii, etc.
solicitate de ANAR - Administraţia Bazinala de Apa Prut-Barlad - Sistemul de gospodărire a Apelor
Botoşani, inclusiv susţinerea proiectului la forurile decizionale ale operatorului.
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CF: 3372882
Nota:
Pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei -

Invitatii de participare, operatorii

economici trebuie sa respecte toate reglementările legislative cu privire la autorizările de care au nevoie.

Oferta financiara se va prezenta in lei, fara TVA (taxa pe valoare adaugata se va evidenţia distinct), si
va conţine urmatoarele formulare (anexa nr.2 la prezenta invitatie):
1.

Informaţii generale ofertant

2.

Formular de oferta

3.

Declaraţie privind neincadrarea in situatiile de excludere a candidatului/ofertantului prevăzute de
art. 164 din Legea nr.98/2016

4.

Declaraţie privind neincadrarea in situatiile de excludere a candidatului/ofertantului prevăzute de
art. 165 din Legea nr. 98/2016

5.

Declaraţie privind neincadrarea in situatiile de excludere a candidatului/ofertantului prevăzute de
art. 167 din Legea nr. 98/2016

6.

Declaraţie privind neincadrarea in situatiile de excludere a candidatului/ofertantului prevăzute de
art. 601 din Legea nr. 98/2016

Ofertantul va semna fiecare pagina a documentelor.
Plata pentru serviciilor prestate se va efectua in termen de 30 de zile calendaristice, numai pe baza
facturii fiscale emisa de către prestator, insotita de Procesul verbal de recepţie.
în mod excepţional, în cazul lipsei fondurilor bugetare disponibile, termenul de plată este de
maximum 60 de zile calendaristice, conform Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea
întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.
Informaţii suplimentare privind modul de derulare a achiziţiei publice se pot obţine de la Biroul de
Achiziţii Publice situat in Calea Natioanala nr.101, Botoşani, Tel. 0231/502200 int 309, Fax: 0231
515142, E-mail: achizitii@primariabt.ro

Prenume / NUME

Daniela
AN IŢEI
Aurica
RĂCILĂ
Bogdan
MUNTEANU

Funcţie

Direcţie / Serviciu / Birou /
Compartiment

Şef birou

Biroul de achiziţii publice

Consilier achiziţii

Biroul de achiziţii publice

Consilier Juridic

Oficiul Juridic
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