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Invitaţie de participare 
privind modalitatea de achiziţie prin cumpărare directă 

pentru atribuirea contractului de servicii 

„Servicii de realizare şi mentenanţă website" 
pentru proiectul 

Diversitatea multiculturală - pilon de dezvoltare comunitară în judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi laşi" 

Municipiul Botoşani, cu sediul în str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, cod poştal 710236, jud. Botoşani, tel. 
0231/502.200, fax. 0231/531595, invită ofertantii să-şi depună ofertă la modalitatea de achiziţie prin 
„Cumpărare directă" în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect „Servicii de realizare şi 
mentenanţă website" 
Cod CPV - 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri www 
Tip de finanţare: finanţare prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, conform contract de finanţare nr. PA 
17/R013 - LP 30/22.12.2014 
Valoarea estimata: 10.796.66 lei fără TVA echivalentul a 2.438,38 Euro fără TVA, la cursul la cursul infor Euro 
pentru luna martie 2015, adică 1 euro = 4,4278 lei 
Criteriul de atribuire: în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut. 
Durata contractului: pe toata perioada de implementare a proiectului 
Data limita pentru depunere a ofertelor: ....H.Cl.^TZ. 
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 servicii 
Descrierea obiectului contractului: UAT Municipiul Botoşani este beneficiar al proiectului „Diversitatea 
multiculturală - pilon de dezvoltare comunitară în judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi laşi", conform 
contractului de finanţare nr. PA 17/R013 - LP 30/22.12.2014, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-
2014 şi gestionat la nivel de program de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii. 
Serviciile solicitate presupun, in principal : 

1. Crearea unei pagini web cu informaţii în variantă bilingvă (RO/EN). Informaţiile publicate online vor face 
referire la proiect, stadiul de progres, realizări şi rezultate, cooperarea cu entităţi din statele donatoare, 
materiale foto, date de contact şi referinţe clare privind Programul şi Mecanismul Financiar, cu scopul 
de a informa populaţia despre activităţile realizate şi rezultatele preconizate, concomitent cu scopul de 
a asigura vizibilitatea proiectului. 

2. Un blog al proiectului (inclus în pagina web) ce va conţine noutăţi din domeniul proiectului, informaţii 
publicate online care vor face referire la proiect, stadiul de progres, realizări şi rezultate, cooperarea cu 
entităţi din statele donatoare, materiale foto, date de contact şi referinţe clare privind Programul şi 
Mecanismul Financiar şi care va face trimitere către pagina oficială a proiectului), cu scopul de a 
informa populaţia despre activităţile realizate şi rezultatele preconizate, concomitent cu scopul de a 
asigura vizibilitatea proiectului. Blogul va conţine o secţiune de comentarii deschisă pentru a obţine 
feedback de la utilizatori. 

3. Reţele de socializare - se vor utiliza platformele social media principale (Facebook, Twitter, Youtube) 

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 
Numărul de exemplare - 1 exemplar original. 
Modul de prezentare: Ofertantul trebuie sa sigileze plicul, închis corespunzător si netransparent, marcat cu 
adresa ofertantului, obiectul contractului, adresa autoritatii contractante si cu inscripţia „ 

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA XQ&A&J&ora . . * * .? : . 
Oferta va conţine: propunerea financiara, propunerea tehnica si formularele completate, semnate si stampilate. 
Limba de redactare a ofertei - Română 
Modul de prezentare a propunerii financiare: 
Propunerea financiara se va prezenta in lei, va respecta toate cerinţele conform caietului de sarcini. 
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Preţul total propus in propunerea financiara este ferm in lei, nu poate fi ajustat ulterior si va fi valabil pana la 
realizarea integrala a contractului. 

Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel: 
• In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita reofertarea 

in plic închis, in vederea departajării ofertelor. Ofertanţii care au preturi egale si care au primit invitaţia 
de reofertare vor depune noua propunere financiara in plic închis, netransparent, marcat cu adresa 
autorităţii contractante, denumirea si adresa operatorului economic si cu inscripţia "Reofertare 
Propunere Financiara". 

• Noile propuneri financiare se vor depune in termen de 2 zile lucrătoare de la solicitarea autorităţii 
contractante si se vor deschide in cadrul unei şedinţe de deschidere la care vor participa reprezentanţii 
împuterniciţi ai ofertanţilor care au preturi egale si membrii comisiei de evaluare. 

Oferta va fi însoţită de : 
-Scrisoare de înaintare - Formular nr. 1 
-Fişa de Informaţii generale - Formular nr. 2 
-Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de Urgenta 
a Guvernului nr.34/2006 cu modificările si completările ulterioare - Formular nr. 3 
-Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art 69A1din OUG34/2006-Formular nr. 4 în vederea 
completării acestei Declaraţii, precizăm ca persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante în 
ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea modalităţii de achiziţie prin cumpărare directă ce face 
obiectul prezentei invitaţii de participare respectiv, persoanele care aprobă/semnează documente emise în 
legătura cu sau pentru procedura menţionată anterior, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent acestei 
achiziţii, sunt: Portariuc Iulian Ovidiu - primar, Zaiceanu Adriana - administrator public, Andrei Cosmin-lonut -
viceprimar, Buliga Marius - viceprimar, Apostu loan - secretar, Sanduc Valerian - director economic, Cornel 
Hergheligiu - director executiv, Bulmagă Geanina - şef serviciu Buget-Finanţe, Gheorghita Mirela - sef serviciu 
Contabilitate, Anitei Daniela - sef birou Achiziţii publice, Ciubotariu Maria - consilier achiziţii, Munteanu 
Constantin - consilier achiziţii, Ungurian Nicolai - consilier achiziţii, luliana Madalina Aruxandei - consilier 
juridic, Alexa Cătălin Virgil - consilier local, Apostoliu Eugen Sorin -consilier local, Bosovici Calin George -
consilier local, Bruma Mihai Cristinel - consilier local, Furtuna Corneliu Daniel - consilier local, Ghiorghita Florin 
loan - consilier local, Hunca Mihaela - consilier local, lavoreciuc Gheorghe - consilier local, Lebada Radu -
consilier local, Lupascu Cătălină Camelia - consilier local, Nica Tereza - consilier local, Onisa Paul - consilier 
local, Petrusca Ady - consilier local, Plesca Stelian - consilier local, Simion Aura - consilier local, Tincu Mihai -
consilier local, Turcanu Eugen Cristian - consilier local, Ursuleanu Gheorghe Florentin - consilier local, 
Bucsinescu Lidia - consilier local, Luca Daniel Ovidiu - consilier local, Raluca Balascau - Manager proiect, 
Oana Neică - sef Serviciu Management Proiecte. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Municipiului Botoşani - Biroul Achiziţii Publice, tel. 
0231/502.200, fax. 0231/515142 

Primar, 
Ovidiu Iulian Portariu&J 

Şef Birou Achiziţii Publicq,N 

Daniela Anitei , £ 

T 

ionsilier achiziţii, 
Nicolai Ungurian 
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