
2015 
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani- Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru 
cumpărarea directa a unui „Autoturism ” Cod CPV 34110000-1 (Autoturisme) (detalii) - postat 
26.11.2015 
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani- Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru 
cumpărarea directa a unui „Modul independent cu echipamente individuale destinate misiunilor de 
căutare -salvarea persoanelor rătăcite și/sau persoanele blocate/captive în medii ostile vieţii” 
Cod CPV31731100-0 (Module) (detalii) - postat 23.11.2015 
* Anunţ repetare licitaţie publică deschisă cu strigare - atribuire contract închiriere spaţiu în suprafaţă de 
38,91 mp de la etajul II al Policlinicii Stomatologice şi a terenului aferent în suprafaţă de 25,64 mp, situat 
în municipiul Botoşani, str. Marchian nr. 9, aparţinând domeniului privat al Judeţului Botoşani şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Botoşani, în vederea desfăşurării unor activităţi medicale sau conexe 
actului medical (detalii) - postat 23.11.2015 
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani- Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru 
cumpărarea directa a unui „Autoturism ” Cod CPV 34110000-1 (Autoturisme) (detalii) - postat 
20.11.2015 
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani- Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru 
cumpărarea directa a unui „Modul independent cu echipamente individuale destinate misiunilor de 
căutare -salvarea persoanelor rătăcite și/sau persoanele blocate/captive în medii ostile vieţii” 
Cod CPV31731100-0 (Module) (detalii) (formulare în MS-word) - postat 05.11.2015 
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani- Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru 
cumpărarea direct a unei „Autospeciale/autoutilitare pentru intervenție în teren accidentat” Cod 
CPV 34144000-8(Autovehicul cu utilizare specială) (detalii) (formulare în MS-word) - postat 05.11.2015 

* Prin prezenta, Judeţul Botoşani-Consiliul Județean, invită operatorii economici să depună oferte pentru 
atribuirea contractului de servicii de dirigentare pentru obiectivul de investiție "Modernizare 
DJ293A Viişoara-Cuza Vodă km 7+000-11+550" L=4,550 Km (detalii) - postat02.11.2015 
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani-Consiliul Județean, invită operatorii economici să depună oferte pentru 
atribuirea contractului de servicii de dirigentare pentru obiectivul de investiție "Reabilitarea și 
valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Complexul Monahal Coșula, județul Botoșani-

Lucrări complementare"Cod SMIS12157 finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 (detalii) - 
postat02.11.2015 
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani vă invită să depuneţi ofertă pentru atribuirea contractului de lucrări 

"Reparații curente sediu din Calea Națională nr. 64, Botoșani" Cod CPV: 45453000-7 – Lucrări de 
reparații generale și de renovare (detalii) - postat19.10.2015 
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani vă invită să depuneţi ofertă pentru atribuirea contractului de lucrări 
"Reparații curente sediu din Calea Națională nr. 64, Botoșani" Cod CPV: 45453000-7 – Lucrări de reparații 

generale și de renovare (detalii) - postat05.10.2015 
* Județul Botoșani - Consiliul Județean cu sediul in Botoșani str. Piața Revoluției, nr. 1-3, Cod poștal: 
710236,Tel:0231/514712 ; Fax: 0231/514715 invită ofertanții să-și depună ofertă la modalitatea de achiziție prin 
achiziție directă în vederea atribuirii ,,contractului de servicii de reparare și întreținere postgaranție, 
suport și asistență tehnică, revizii tehnice lunare și intervenții la cerere, asigurare cu piese de schimb 
si consumabile de printare, pentru 3 (trei) copiatoare Minolta Bizhub250 achiziționate în anul 2006, 

instalate la sediul Consiliului Județean Botoșani". (detalii) - postat25.09.2015 
* Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean cu sediul în Botoşani str.Piaţa Revoluţiei, nr. 1-3, Cod postal: 710236, 
Tel: 0231/514712; Fax:0231/514715 invită ofertanţii să-şi depună ofertă în vederea atribuirii contractului 
de furnizare având ca obiect: „Achiziționarea unui MULTIFUNCȚIONAL A0: plotter și scanner și a unui 
LAPTOP pentru stația de lucru aferentă pe care se va instala softul de scanare-plotare” - 
CPV302121400-7 - 1 bucată. (detalii)- postat 25.09.2015 
* Vă invităm să depuneți ofertă pentru atribuirea contractului de servicii de elaborare a planului de situație pe 
suport topografic vizat O.C.P.I., al imobilului situat în municipiul Botoșani, strada Marchian nr. 11, aparținând 
domeniului public al județului Botoșani și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență 

„MAVROMATI”.(detalii) - postat30.07.2015 
* Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean cu sediul în Botoşani str.Piaţa Revoluţiei, nr. 1-3, Cod postal: 710236, 
Tel: 0231/514712; Fax:0231/514715 invită ofertanţii să-şi depună ofertă la modalitatea de achiziţie prin 
„Achiziţie directă” în vederea atribuirii contractului de furnizare echipamente de calcul și periferice IT. 
(detalii) - postat09.07.2015 
* Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean cu sediul în Botoşani str.Piaţa Revoluţiei, nr. 1-3, Cod postal: 
710236, Tel: 0231/514712; Fax:0231/514715 invită ofertanţii să-şi depună ofertă la modalitatea de 
achiziţie prin „Achiziţie directă” în vederea atribuirii contractului de servicii de licenţiere pe 12 luni a 
softului antivirus de reţea, server de poştă electronică, staţii de lucru, servere de fişiere. 
(detalii) - postat22.06.2015 
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani vă invită, să depuneţi ofertă, pentru atribuirea unui contract de 
furnizare privind achiziţia, montarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unui ascensor (Cod CPV 
principal: 42416100-6ascensoare, coduri CPV secundare: 45111300-1 lucrări de demontare, 45255400-3 
lucrări de montaj, 51511100-8 servicii de instalare echipamente de ridicare) (detalii) - postat09.06.2015 
* Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean cu sediul în Botoşani str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1-3, Cod postal: 
710236, Tel: 0231/514712; Fax: 0231/514715 invită ofertanţii să-şi depună ofertă la modalitatea de 
achiziţie prin „Cumpărare directă" în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect „Achiziţia 
a 4 (patru) fotocopiatoare” (detalii)- postat 22.05.2015 

http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20AUTOTURISM%2026.11-11.12.2015.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20Modul%20INDEPENDENT%20ISU%2023-27.11.2015.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20inchiriere%20spatiu%20la%20Policlinica%20Stomatologica%2023.11-08.12.2015.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20AUTOTURISM%20ISU%2020-25.11.2015.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20Modul%20INDEPENDENT%20ISU%2005-12.11.2015.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20Modul%20INDEPENDENT%20ISU%2005-12.11.2015%20formulare.docx
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20AUTOSPECIALA%20ISU%2005-12.11.2015.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20AUTOSPECIALA%20ISU%2005-12.11.2015%20formulare.docx
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20Dirigintare%20DJ%20293A%2002-06.11.2015.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20Complex%20monahal%20Cosula-lucrari%20complementare%2002-06.11.2015.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20Rep.Sediu-C.Nationala%2016.10-23.10.2015.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20Rep.Sediu-C.Nationala%2005.10-12.10.2015.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20service%203%20copiatoare%20Bizhub250%2025.09-01.10.2015.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20ACHIZITIE%20PLOTER%2025-30.09.2015.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20servicii%20topo%2030.07-11.08.2015.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20tehnica%20IT%2009-15.07.2015.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20BitDefender%2019-30.06.2015.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%20ascensor%2009-22.06.2015.pdf
http://www.cjbotosani.ro/portal/files/Licitatii/Licitatie%204%20fotocopiatoare%2021.05-03.06.2015.pdf

