
 

1 

 

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

 

CONTRACTE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 

ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2015 

 

Nr. 

crt. 
Denumire obiectiv Contractant 

Nr. si Data 

contract 

Valoare 

contract, lei 

fara TVA 

Proced. de 

achizitie 

aplicata 

1. Furnizarea si distributia produselor de 

panificatie pentru elevii din 

învatamântul primar si gimnazial de 

stat si privat, precum si pentru copiii 

prescolari din gradinitele de stat si 

private cu program normal de 4 ore, în 

judetul Botosani pentru anul scolar 

2015 – 2016 zona I Botosani 

SC Casa Painii 

SRL Botosani 

Nr.14689/14.09.

2015 
983.325,27 

Licitatie 

deschisa cu 

faza finala 

de licitatie 

electronica 

2. Furnizarea si distributia produselor de 

panificatie pentru elevii din 

învatamântul primar si gimnazial de 

stat si privat, precum si pentru copiii 

prescolari din gradinitele de stat si 

private cu program normal de 4 ore, în 

judetul Botosani pentru anul scolar 

2015 – 2016 zona II Dorohoi 

SC Spicul 2 

SRL Botosani 

Nr.14690/14.09.

2015 
504.090,69 

Licitatie 

deschisa cu 

faza finala 

de licitatie 

electronica 

3. Furnizarea si distributia produselor de 

panificatie pentru elevii din 

învatamântul primar si gimnazial de 

stat si privat, precum si pentru copiii 

prescolari din gradinitele de stat si 

private cu program normal de 4 ore, în 

judetul Botosani pentru anul scolar 

2015 – 2016 zona III Darabani 

SC Spicul 2 

SRL Botosani 

Nr.14691/14.09.

2015 
227.381,28 

Licitatie 

deschisa cu 

faza finala 

de licitatie 

electronica 

4. Furnizarea si distributia produselor de 

panificatie pentru elevii din 

învatamântul primar si gimnazial de 

stat si privat, precum si pentru copiii 

prescolari din gradinitele de stat si 

private cu program normal de 4 ore, în 

judetul Botosani pentru anul scolar 

2015 – 2016 zona IV Saveni 

SC Spicul 2 

SRL Botosani 

Nr.14692/14.09.

2015 
316.270,68 

Licitatie 

deschisa cu 

faza finala 

de licitatie 

electronica 

5. Furnizarea si distributia produselor de 

panificatie pentru elevii din 

învatamântul primar si gimnazial de 

stat si privat, precum si pentru copiii 

prescolari din gradinitele de stat si 

private cu program normal de 4 ore, în 

judetul Botosani pentru anul scolar 

SC Spicul 2 

SRL Botosani 

Nr.14693/14.09.

2015 
286.147,05 

Licitatie 

deschisa cu 

faza finala 

de licitatie 

electronica 
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2015 – 2016 zona V Trusesti 

6. Furnizarea si distributia produselor de 

panificatie pentru elevii din 

învatamântul primar si gimnazial de 

stat si privat, precum si pentru copiii 

prescolari din gradinitele de stat si 

private cu program normal de 4 ore, în 

judetul Botosani pentru anul scolar 

2015 – 2016 zona VI Sulita 

SC Lival 

Import-Export 

SRL Botosani 

Nr.14694/14.09.

2015 
193.800,84 

Licitatie 

deschisa cu 

faza finala 

de licitatie 

electronica 

7. Furnizarea si distributia produselor de 

panificatie pentru elevii din 

învatamântul primar si gimnazial de 

stat si privat, precum si pentru copiii 

prescolari din gradinitele de stat si 

private cu program normal de 4 ore, în 

judetul Botosani pentru anul scolar 

2015 – 2016 zona VII Flamanzi 

SC Lival 

Import-Export 

SRL Botosani 

Nr.14695/14.09.

2015 
269.466,57 

Licitatie 

deschisa cu 

faza finala 

de licitatie 

electronica 

8. Furnizarea si distributia produselor 

lactate pentru elevii din învatamântul 

primar si gimnazial de stat si privat, 

precum si pentru copiii prescolari din 

gradinitele de stat si private cu 

program normal de 4 ore, în judetul 

Botosani pentru anul scolar 2015 – 

2016 zona I Botosani 

SC Five 

Continents 

Group SRL 

Botosani 

Nr.14682/ 

14.09.2015 
1.998.370,71 

Licitatie 

deschisa cu 

faza finala 

de licitatie 

electronica 

9. Furnizarea si distributia produselor 

lactate pentru elevii din învatamântul 

primar si gimnazial de stat si privat, 

precum si pentru copiii prescolari din 

gradinitele de stat si private cu 

program normal de 4 ore, în judetul 

Botosani pentru anul scolar 2015 – 

2016 zona II Dorohoi 

SC Spicul 2 

SRL Botosani 

Nr. 14683/ 

14.09.2015 
1.024.442,37 

Licitatie 

deschisa cu 

faza finala 

de licitatie 

electronica 

10. Furnizarea si distributia produselor 

lactate pentru elevii din învatamântul 

primar si gimnazial de stat si privat, 

precum si pentru copiii prescolari din 

gradinitele de stat si private cu 

program normal de 4 ore, în judetul 

Botosani pentru anul scolar 2015 – 

2016 zona III Darabani 

SC Spicul 2 

SRL Botosani 

Nr.14684/ 

14.09.2015 
462.097,44 

Licitatie 

deschisa cu 

faza finala 

de licitatie 

electronica 

11. Furnizarea si distributia produselor 

lactate pentru elevii din învatamântul 

primar si gimnazial de stat si privat, 

precum si pentru copiii prescolari din 

gradinitele de stat si private cu 

program normal de 4 ore, în judetul 

Botosani pentru anul scolar 2015 – 

2016 zona IV Saveni 

SC Spicul 2 

SRL Botosani 

Nr.14685/ 

14.09.2015 
642.743.64 

Licitatie 

deschisa cu 

faza finala 

de licitatie 

electronica 
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12. Furnizarea si distributia produselor 

lactate pentru elevii din învatamântul 

primar si gimnazial de stat si privat, 

precum si pentru copiii prescolari din 

gradinitele de stat si private cu 

program normal de 4 ore, în judetul 

Botosani pentru anul scolar 2015 – 

2016 zona V Trusesti 

SC Spicul 2 

SRL Botosani 

Nr.14686/ 

14.09.2015 
581.524,65 

Licitatie 

deschisa cu 

faza finala 

de licitatie 

electronica 

13. Furnizarea si distributia produselor 

lactate pentru elevii din învatamântul 

primar si gimnazial de stat si privat, 

precum si pentru copiii prescolari din 

gradinitele de stat si private cu 

program normal de 4 ore, în judetul 

Botosani pentru anul scolar 2015 – 

2016 zona VI Sulita 

SC Five 

Continents 

Group SRL 

Botosani 

Nr.14687/ 

14.09.2015 
393.853,32 

Licitatie 

deschisa cu 

faza finala 

de licitatie 

electronica 

14. Furnizarea si distributia produselor 

lactate pentru elevii din învatamântul 

primar si gimnazial de stat si privat, 

precum si pentru copiii prescolari din 

gradinitele de stat si private cu 

program normal de 4 ore, în judetul 

Botosani pentru anul scolar 2015 – 

2016 zona VII Flamanzi 

SC Five 

Continents 

Group SRL 

Botosani 

Nr.14688/ 

14.09.2015 
547.625,61 

Licitatie 

deschisa cu 

faza finala 

de licitatie 

electronica 

15. Furnizarea de „Echipamente/dotari 

informatice, aplicatii informatice si 

instruire specializata” necasare 

implementarii proiectului cu 

titlul:„Crearea infrastructurii necesare 

pentru gestionarea electronica a 

Registrului agricol si a altor activitati 

specifice, in judetul Botosani 

SC Power Net 

Consulting 

SRL Bucuresti 

Nr. 43/ 

05.01.2015 
2.813.900,00 

Licitatie 

deschisa cu 

faza finala 

de licitatie 

electronica 

16. „Modernizare drum judetean DJ 293A, 

Viisoara – Cuza Voda, Km. 7+000 – 

11+550, L=4,550km” 

 

SC Big Conf 

SRL Botosani 

Nr.20158/23.11.

2015 
6.657.009,21 

Cerere de 

oferta 

17. Realizarea documentatiilor cadastrale 

si intabularea in Cartea Funciara a 4 

drumuri judetene 

SC DTG 

ALFA SRL 

Bucuresti 

Nr.18957/ 

09.11.2015 – 

Lot 1 

Nr. 18958/ 

09.11.2015- 

 Lot 2 

Nr. 18959/ 

09.11.2015- 

 Lot 3 

 

Nr. 18960/ 

09.11.2015 – 

Lot 4 

- 48.207,5 

 

 

 

- 9.449,05 

 

 

- 12.923,1 

 

 

- 14.230,0 

Cerere de 

oferta 
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18. „Reabilitarea si valorificarea durabila 

a obiectivului de patrimoniu 

Complexul Monahal Cosula, judetul 

Botosani – Lucrari Complementare” 

SC Victor 

Construct SRL  

Nr.18366/02.11.

2015 
1.927.381,77 

Cerere de 

oferta 

19. Servicii de paza pentru obiectivele 

CMID Stauceni si statiile de transfer 

Stefanesti si Saveni 

SC Portal 

Protection 

Group SRL 

Botosani 

Nr.14205/03.09.

2015 
73.697,76 

Cerere de 

oferta 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Ing.Antonela PĂTRAȘCU 


