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Municipiul Botoşani
CF: 3372882
Nr. 12786

/DA/: 29.05.2017

Structură: Biroul de Achiziţii Publice

Către:
Ref.:

Invitaţie de participare la procedura de negociere, iniţiată în vederea contractării de
Servicii de acordare credite linie de finanţare în valoare de 85.399.860,47 lei,
actualizată la data refinanţării, pentru restructurarea/refinanţarea serviciului datoriei
publice locale a Municipiului Botoşani

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 negociere, iniţiată în vederea contractării de
Servicii de acordare credite linie de finanţare în valoare de 85.399.860,47 lei, actualizată la data
refinanţării, pentru restructurarea/refinanţarea serviciului datoriei publice locale a Municipiului
Botoşani
în acest sens, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, si a H.C.L. nr. 108/2017 autoritatea
contractanta vă invită să participaţi la procedura de negociere avand in vedere urmatoarele:
obiectul negocierii: Servicii de acordare credite linie de finanţare în valoare de 85.399.860,47
lei, actualizată la data refinanţării, pentru restructurarea/refinanţarea serviciului datoriei
publice locale a Municipiului Botoşani
procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii: negocierea;
Ataşam prezentei Invitaţii, documentaţia descriptiva, formularele si clauzele contractuale
obligatorii. Vă rugăm ca reprezentanţii dumneavoastră împuterniciţi să aibă mandat de
negociere a ofertei depuse.
•

Negocierile se vor desfăşura după cum urmează:

Pasul 1. Deschiderea şedinţei ,menţionarea documentelor de calificare si citirea ofertei preliminare
propuse
Pasul 2. Comisia de negociere se va întruni în şedinţe ulterioare de analiză a Ofertelor preliminare,
respectiv a Propunerilor financiare preliminare şi Propunerilor Tehnice preliminare inclusiv proiectul de
contract, urmând ca ofertanţii să fie invitaţi în vederea derulării de negocieri cu fiecare in parte,
respectând in totalitate documentaţia descriptiva.
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Pasul 3. In cadrul negocierilor, care se vor derula la data ce va fi stabilită în invitaţia de participare la
negociere, se vor determina toate aspectele tehnice, financiare si juridice ale viitorului contract.
Negocierile se vor derula pâna in momentul in care fiecare participant la negocieri declara ca oferta pe
care a prezentat-o nu mai poate fi imbunatatita. în acest caz Comisia de negociere va stabili o data finala
ca fiecare participant sa-si depună oferta finala, pentru care urmeaza sa se aplice criteriul de atribuire.

data şi ora limită pentru depunerea ofertei preliminare: .s^.w.r./?
2017, ora 10.00 la sediul
Primăriei Municipiului Botoşani din str. Piaţa Revoluţiei n r . l - Registratură,
deschiderea ofertei preliminare şi negocierea va avea loc în aceeaşi zi la ora 11,00 Biroul de
Achiziţii Publice,
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Botoşani Biroul Achiziţii
Publice tel. 0231/502.200, int. 309 ;
Va mulţumim pentru participarea la aceasta procedură şi ne afirmăm speranţa că rezultatul acestor
negocieri ne va permite colaborarea.

Cu deosebită consideraţie,
Prenume/ NUME
Cătălin Mugurel FLUTUR
Adriana ZAICEANU
Daniela ANITEI
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