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Invita!ie de participare 

la ofertarea pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări avand ca obiect 

„Lucrăr i de modernizare pentru Autorizarea la incendiu Liceul tehnologic Petru Rares -

munic ip iu l Botosani (proiectare si execuţie)" 

Municipiul Botoşani, cu sediul in Piaţa Revoluţiei, nr. 1, cud poştal 710236, jud. Botoşani, tel. 

0231/502.200, fax. 0231/531.595, invita operatorii economici sa depună oferta in vederea atribuirii 

contractului ce are ca obiect „Lucrăr i de modernizare pentru Autorizarea Ia incendiu Liceu! 

tehnologic Petru Rares - munic ip iu l Botosani (proiectare si execuţie)" 

- Obiectul achiziţiei : „Lucrăr i de modernizare pentru Autorizarea la incendiu Liceul tehnologic 

Petru Rares - municipiul Botosani (proiectare si execuţie)"; 

- Codul de clasificare : C P V - 45312100-8 Lucrări de instalare de sisteme de alarma impotriva 

incendiilor; 

- Valoarea achiziţiei estimativ: 150.500,00 lei fără TVA; 

- modalitatea de atribuire a contractului de servicii: achiziţia directa în conformitate cu prevederile 

art.7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice cu modificările si completările ulterioare; 

-Criteriu de atribuire: preţul cel ma i scăzut al ofertei conforme cu cerinţele prevăzute si solicitate prin 

Caietul de sarcini al achiziţiei; 

- documentaţia ce face obiectul prezentei achiziţii (Caietul de sarcini, Tema de proiectare, DALI-ul si 

Formularele aferente),sunt ataşateacestei " Invitatii de participare", putând fi descarcata de pe site-ul 

autoritatii; 

- data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: ofertele vor fi transmise pe adresa de e-

mail:achizit i i@primariabt.ro, urmând ca, ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de 

atribuire, sa fie anuntat si sa depună oferta financiara in SEAP, in vederea finalizarii achiziţiei. 

- Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Achiziţii Publice situat in Calea Naţionala nr.101, 

Botoşani, tel. 0231/502.200, int. 309, E-mail:achizitii@primariabt.ro. 

Prenume/Nume Funcţia Serviciu/Compartiment Data Semnătură 

Daniela Anitei Sef serviciu Serviciul Achiziţii publice C Y V 

Aurica Racila Consilier Serviciul Achiziţii publice 

Iuliana Madalina 

Aruxandei 

Consilier juridic Serviciul Achiziţii publice 
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