*Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 147767 din 29.12.2017 pentru atribuirea contractului de servicii: Elaborare a
studiilor necesare întocmirii și depunerii Cererii de finanțare pentru proiectul: „Modernizare, extindere, dotare a
Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian nr. 11 Botoșani".COD CPV-71241000-9 Studii de fezabilitate,
servicii de consultanta, analize. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă.
Operatorii economici interesați vor încărca oferta în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul de
ofertă, declarațiile și propunerea tehnică vor fi trimise pe mail până cel târziu 10.01.2018 inclusiv, la adresa
specificată în anunțul de publicitate nr. 147767. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de
servicii: preţul cel mai scăzut.
1.Tema de proiectare
2.Extras de carte funciara
3.Certificat Urbanism
4.Formulare si declaratii
5.Nota conceptuala - postat 29.12.2017
*Prin prezenta, Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului având ca obiect achiziția de “Servicii publicitate – publicare anunturi privind
informarea populatiei in mass-media locala pt ianuarie – martie 2018” pentru o perioada de 3 luni,
conform anunț nr. 147238/20.12.2017.
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor
publica oferta în catalogul electronic disponibil in SEAP pana la data de 27.12.2017 inclusiv. Operatorii
interesați vor transmite la adresa de mai menționata in anunț, pana la data de 27.12.2017 inclusiv, Formularul
de ofertă, declarația privind conflictul de interese si declarația privind conformitatea cu caietul de sarcini.
1.Caiet de sarcini
2.Formular de ofertă
3.Declarația privind conflictul de interese
4.Declarația privind conformitatea cu caietul de sarcini
- postat 20.12.2017
*Prin prezenta, Județul Botoșani - Consiliul Județean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului având ca obiect achiziția de ”Servicii de publicitate - urări de felicitare cu ocazia
sărbătorilor de iarna”, conform anunț nr. 147095/19.12.2017.
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor
publica oferta în catalogul electronic disponibil in SEAP pana la data de 20.12.2017 inclusiv. Operatorii
interesați vor transmite la adresa de mail menționata în anunț, pana la data de 20.12.2017 inclusiv, Formularul
de ofertă, declarația privind conflictul de interese, declarația privind conformitatea cu caietul de sarcini si
certificatul BRAT (pt publicația tipărită).
1.Caiet de sarcini
2.Formular de ofertă
3.Declarația privind conflictul de interese
4.Declarația privind conformitatea cu caietul de sarcini
- postat 19.12.2017
*Prin prezenta, Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului având ca obiect achiziția de servicii de “Mentenanță corectivă, mentenanță legislativă și
asistență tehnică pentru aplicația de personal -salarizare - eSAL” pentru o perioada de 4 luni, conform anunț nr.
146165/14.12.2017.
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor
publica oferta în catalogul electronic disponibil in SEAP pana la data de 18.12.2017 inclusiv. Operatorii interesați
vor transmite la adresa de mai menționata in anunț, pana la data de 18.12.2017 inclusiv, Formularul de ofertă,
declarația privind conflictul de interese, declarația privind conformitatea cu caietul de sarcini, contractul semnat si
însușit de către ofertanți.
1.Caiet de sarcini
2.Formular de ofertă
3.Declarația privind conflictul de interese
4.Declarația privind conformitatea cu caietul de sarcini
5.Model de contract - postat 14.12.2017
* Formular de ofertă şi Declaratie privind conflictul de interese pentru anunţ de publicitate nr. 145807 din
13.12.2017 postat pe SEAP privind achiziţia „Pachetului de cartuşe şi tonere pentru imprimante” postat 13.12.2017
*Prin prezenta, Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului de furnizare a Pachetului de cartuşe imprimante pentru ISU Botosani, conform anunt nr.
145831/13.12.2017.
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor
publica oferta în catalogul electronic disponibil in SEAP pana la data de 15.12.2017 inclusiv. Operatorii interesati
vor transmite la adresa de mai mentionata in anunt, pana la data de 15.12.2017 inclusiv, Formularul de ofertă si
declaratia privind conflictul de interese.
1.Formular de ofertă
2.Declaraţie privind conflictul de interese - postat 13.12.2017
* Clarificari postat 15.12.2017
Formular de ofertă şi Declaratie privind conflictul de interese pentru anunţ de publicitate nr. 145827 din
13.12.2017 postat pe SEAP privind achiziţia „Pachet componente computere si aparat multifunctional

fax/tel/scanner/copy/print laser” - postat 13.12.2017
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului de furnizare a „Pachetului de produse de papetarie” pentru ISU Botosani, conform
anunt nr. 145830/13.12.2017.
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor
publica oferta în catalogul electronic disponibil in SEAP pana la data de 15.12.2017 inclusiv. Operatorii interesati
vor transmite la adresa de mai mentionata in anunt, pana la data de 15.12.2017 inclusiv, Formularul de
ofertă si declaratia privind conflictul de interese.
1.Formular de ofertă
2.Declaraţie privind conflictul de interese - postat 13.12.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 145042 din 11.12.2017 pentru atribuirea contractului
„Servicii de
reparaţii şi întreţinere a centralelor termice şi a instalaţiilor de alimentare cu gaze naturale la sediile
Consiliului Judeţean Botosani din Calea Naţională nr.64,Cuza Vodă nr.2 şi sediul Centrului Militar
Judeţean Botoşani din Str.Sucevei nr.2 „Cod CPV: cod CPV 45259300-0 Reparaţii şi întreţinere
centrale termice (Rev.2)
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor
încărca oferta în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă, anexa la acesta și declarațiile vor
fi trimise pe mail până cel târziu 14.12.2017, la adresa specificată în anunțul de publicitate nr.145042. Criteriul
care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut.
1.Caiet de sarcini
2.Formulare si declaratii
3.Model de contract - postat 11.12.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 145040 din 11.12.2017 pentru atribuirea contractului de Servicii de legare si
brosare documente pentru arhiva, cu carton si mucava - Cod CPV: 79971200- Servicii de legare
(Rev.2). Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici
interesați vor încărca oferta în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă, anexa la acesta și
declarațiile vor fi trimise pe mail până cel târziu 13.12.2017, la adresa specificată în anunțul de publicitate
nr.145040/11.12.2017 . Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai
scăzut.
1.Caiet de sarcini
2.Formulare si declaratii
3.Model de contract - postat 11.12.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 144731 din 11.12.2017 postat pe SEAP
privind Servicii de spalare autoturisme - postat 11.12.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 144166 din 07.12.2017 postat pe SEAP
privind Furnizarea de gaze naturale pentru perioada 01.01.-30.04.2018 - postat 07.12.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 144159 din 07.12.2017 postat pe SEAP
privind Furnizarea de energie electrica pentru perioada 01.01.-30.04.2018 - postat 07.12.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 143782 din 06.12.2017 pentru atribuirea contractului de “ Servicii de
întocmire a documentaţiilor cadastrale privind dezmembrări, alipiri, clădiri speciale- Liceul Tehnologic
Special ”Sfântul Stelian“ Botoşani, Str.Dimitrie Ralet nr.6” Cod CPV: 71354300-7 - Servicii de
cadastru (Rev.2). Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii
economici interesați vor încărca oferta în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă, anexa la
acesta și declarațiile vor fi trimise pe mail până cel târziu 11.12.2017, la adresa specificată în anunțul de
publicitate nr.143782. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai
scăzut.
1.Caiet de sarcini
2.Formulare si declaratii
3.Anexa Formular oferta
4.Model de contract - postat 06.12.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 143423 din 05.12.2017 pentru atribuirea contractului de servicii de
proiectare pentru: “Ridicare topo, relevee si expertizare imobil ”Protectie Civila”- O.Onicescu nr. 44
(fost 11) Botosani” COD CPV 71319000-7 Servicii de expertiză. Modalitatea de atribuire a contractului de
achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor încărca oferta în catalogul electronic
disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă, declarațiile și propunerea tehnică vor fi trimise pe mail până cel
târziu 08.12.2017 inclusiv, la adresa specificată în anunțul de publicitate nr.143423 din 05.12.2017. Criteriul
care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut.
1.Caiet de sarcini
2.Formulare si declaratii - postat 05.12.2017
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului avand ca obiect achizitia unui abonament (4 luni) la publicaţia „Monitorul Oficial al
României, Partea I, limba română” pt ISU Botosani, conform anunt nr. 143237/05.12.2017.
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor

publica oferta în catalogul electronic disponibil in SEAP pana la data de 07.12.2017 inclusiv. Operatorii interesati
vor transmite la adresa de mai mentionata in anunt, pana la data de 07.11.2017 inclusiv, Formularul de
ofertă si declaratia privind conflictul de interese.
1.Formular de oferta
2.Declaratia privind conflictul de interese - postat 05.12.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 143283 din 05.12.2017 postat pe SEAP
privind Serviciul pentru evaluare bunuri aparținând domeniului public al Județului Botoșani - ,,Imobil
Protecție Civilă” situat în municipiul Botoșani, str. O. Onicescu, nr. 44 (fost 11) - postat
05.12.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 142343 din 29.11.2017 pentru atribuirea contractului de Servicii de legare
si brosare documente pentru arhiva, cu carton si mucava - Cod CPV: 79971200- Servicii de legare
(Rev.2). Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici
interesați vor încărca oferta în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă, anexa la acesta și
declarațiile vor fi trimise pe mail până cel târziu 06.12.2017, la adresa specificată în anunțul de publicitate
nr.142343/29.11.2017. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai
scăzut.
1.Caiet de sarcini
2.Formulare si declaratii
3.Model de contract - postat 29.11.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 142025 din 28.11.2017 pentru atribuirea contractului “Furnizare
materiale de curăţenie“ Cod CPV: 39800000-0 Produse de curatat si de lustruit (Rev.2). Modalitatea de
atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor încărca oferta
în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă, anexa la acesta și declarațiile vor fi trimise pe
mail până cel târziu 05.12.2017, la adresa specificată în anunțul de publicitate nr.142025. Criteriul care va fi
utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut.
1.Caiet de sarcini
2.Centralizator
3.Formulare si declaratii
4.Anexa la Formularul de oferta
5.Model de contract - postat 28.11.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 141948 din 28.11.2017 postat pe SEAP
privind Furnizarea de gaze naturale pentru perioada 01.01.-30.04.2018 - postat 28.11.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 141937 din 28.11.2017 postat pe SEAP
privind Furnizarea de energie electrica pentru perioada 01.01.-30.04.2018 - postat 28.11.2017
* Formular de oferta şi Declaratie privind conflictul de interese pentru anunţ de publicitate nr. 140909 din
23.11.2017 postat pe SEAP privind achiziţia „Pachetului de cartuşe şi tonere pentru imprimante” postat 23.11.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 140668 din 23.11.2017 postat pe SEAP
privind Servicii de reparaţii autoturisme - postat 23.11.2017
* Clarificări, Formular de oferta şi Declaratie privind conflictul de interese pentru anunţ de publicitate nr.
140444 din 22.11.2017 postat pe SEAP privind achiziţia „Pachet materiale electrice” - postat
22.11.2017
* Formular de oferta şi Declaratie privind conflictul de interese pentru anunţ de publicitate nr. 140442 din
22.11.2017 postat pe SEAP privind achiziţia „Diverse articole de feronerie” - postat 22.11.2017
* Formular de oferta şi Declaratie privind conflictul de interese pentru anunţ de publicitate nr. 140438 din
22.11.2017 postat pe SEAP privind achiziţia „Articole de uz gospodăresc” - postat 22.11.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 140305 din 22.11.2017 postat pe SEAP
privind Servicii de spalare autoturisme - postat 22.11.2017
* Clarificări, Formular de oferta şi Declaratie privind conflictul de interese pentru anunţ de publicitate nr.
139789 din 21.11.2017 postat pe SEAP privind achiziţia „Pachet componente computere si aparat
multifunctional fax/tel/scanner/copy/print laser” - postat 21.11.2017
* Formular de oferta şi Declaratie privind conflictul de interese pentru anunţ de publicitate nr. 139788 din
21.11.2017 postat pe SEAP privind achiziţia „Pachet produse de papetărie: hârtie A4, sfoară, lipici
solid”- postat 21.11.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 139675 din 21.11.2017 postat pe SEAP
privind Servicii de reparații și întreținere a sistemelor de securitate - postat 21.11.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 139600 din 21.11.2017 pentru atribuirea contractului de Servicii de
realizare/creare, concepție grafică, tipărire și multiplicare a unor materiale preventive realizate în baza
protocolului de colaborare între IPJ Botoșani și CJ Botoșani, COD CPV 79800000-2 Servicii tipografice si servicii
conexe. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici
interesați vor încărca oferta în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă, declarațiile și
propunerea tehnică vor fi trimise pe mail până cel târziu 23.11.2017 inclusiv, la adresa specificată în anunțul
de publicitate nr. 139600 din 21.11.2017. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii:

preţul cel mai scăzut.
- Răspunsuri clarificări - postat 22.11.2017
1.Caiet de sarcini
2.Formulare si declaratii- postat 21.11.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 139581 din 21.11.2017 pentru atribuirea contractului de Servicii de
realizare/creare, concepție grafică, tipărire și multiplicare de pliante, flyere și afișe pentru activități preventiveducative și de antivictimizare desfășurate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani, COD CPV
79800000-2 Servicii tipografice si servicii conexe. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică:
Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor încărca oferta în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar
formularul de ofertă, declarațiile și propunerea tehnică vor fi trimise pe mail până cel târziu 23.11.2017
inclusiv, la adresa specificată în anunțul de publicitate nr. nr. 139581 din 21.11.2017. Criteriul care va fi utilizat
pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut.
- Răspunsuri clarificări - postat 22.11.2017
1.Caiet de sarcini
2.Formulare si declaratii- postat 21.11.2017
* Formular de oferta şi Declaratie privind conflictul de interese pentru anunţ de publicitate nr. 139434 din
20.11.2017 postat pe SEAP privind achiziţia „Servicii de verificare tehnica anuala a stingatoarelor de
incendiu pentru CMJ Botosani” - postat 20.11.2017
* Caiet de sarcini, Formular de oferta şi Declaratie privind conflictul de interese pentru anunţ de publicitate nr.
139427 din 20.11.2017 postat pe SEAP privind achiziţia „Coperţi pentru arhivare documente,
personalizate prin inscripţionare” - postat 20.11.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 139451 din 20.11.2017 postat pe SEAP
privind Achiziţie de hârtie copiativă, de scris, ambalaj, plicuri, dosare, imprimate și articole de
papetărie, calculatoare de birou, alte furnituri de birou - postat 20.11.2017
* Formular de oferta şi Declaratie privind conflictul de interese pentru anunţ de publicitate nr. 138089 din
15.11.2017 postat pe SEAP privind achiziţia „Pachet furnituri de birou” - postat 15.11.2017
* Formulare pentru anunţ de publicitate nr. 137713 din 14.11.2017 postat pe SEAP privind achiziţia
“DIVERSE ARTICOLE” - postat 15.11.2017
* Formular de oferta şi Declaratie privind conflictul de interese pentru anunţ de publicitate nr. 137516 din
14.11.2017 postat pe SEAP privind achiziţia „Pachet diverse produse – 4 pozitii” - postat 14.11.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 137115 din 13.11.2017 pentru atribuirea contractului de servicii “Servicii
privind elaborarea documentaţiilor cadastrale în vederea intabulării Dispensarului medical nr.3 şi
efectuarea de relevee, lotizări, apartamentări la Dispensarul medical nr.3, Dispensarul medical nr.4 şi
Dispensarul medical nr.5“ Cod CPV: 71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2). Modalitatea de atribuire a
contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor încărca oferta în catalogul
electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă, anexa la acesta și declarațiile vor fi trimise pe mail până
cel târziu 16.11.2017, la adresa specificată în anunțul de publicitate nr. 137115. Criteriul care va fi utilizat
pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut.
- Clarificări - postat 16.11.2017
1.Caiet de sarcini
2.Formulare si declaratii
3.Anexa Formular oferta
4.Model de contract - postat 13.11.2017
* Formular de ofertă şi Declarație privind conflictul de interese pentru anunţ de publicitate nr. 135013 din
06.11.2017 postat pe SEAP privind achiziţia „Pachet de tuburi neon- 2 poziții” - postat 06.11.2017
* Formular de ofertă şi Declarație privind conflictul de interese pentru anunţ de publicitate nr. 135027 din
06.11.2017 postat pe SEAP privind achiziţia „Pachet de produse de curatenie-12 pozitii” - postat
06.11.2017
* Formular de ofertă şi Declaraţie privind conflictul de interese pentru anunţ de publicitate nr. 135020 din
06.11.2017 postat pe SEAP privind achiziţia „Pachet de cartuşe şi tonere pentru imprimante- 7
poziții” - postat 06.11.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - ConsiliulJudeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 132244 din 26.10.2017pentru atribuirea contractului de furnizare „Produse de
protocol- apă plată, apă minerală, cafea” Cod CPV:15800000-6 Diverse produse alimentare (Rev.2)
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor
încărca oferta în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă si declaratia privind conflictul de
interese ,vor fi trimise pe mail până cel târziu 30.10.2017, la adresa specificată în anunțul de publicitate
nr.132244/26.10.2017. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai
scăzut.
1.Formular de ofertă
2.Declarație privind conflictul de interese - postat 26.10.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 132253 din 26.10.2017 pentru atribuirea contractului de furnizare "Sursă internă
pentru computer- Model L 280E-01” Cod CPV:30237100-0 Piese pentru computere (Rev.2)
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţiedirectă. Operatorii economici interesați vor
încărca oferta în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă si declaratia privind conflictul de
interese ,vor fi trimise pe mail până cel târziu 30.10.2017, la adresa specificată în anunțul de publicitate
nr.132253/26.10.2017. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai
scăzut.

1.Formular de ofertă
2.Declarație privind conflictul de interese - postat 26.10.2017
* Formulare pentru anunţ de publicitate nr. 131374 din 24.10.2017 postat pe SEAP privind "Achiziţie de
rack extern HDD" - postat 24.10.2017
* Prin prezenta, Județul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea achiziției ”Furnizare si înlocuire placa de baza pentru aparat AC”, conform anunț de
publicitate SEAP nr. 129384/17.10.2017. Operatorii economici interesați vor transmite la adresa de email
menționată in anunțul de publicitate din SEAP, până la data de 20.10.2017 (inclusiv), formularele 1 si 2.
1.Formulare – postat 17.10.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 128351 din 13.10.2017 postat pe SEAP
privind achiziţia de Servicii de întreţinere şi reparaţii a autovehiculelor din dotarea Consiliului
Judeţean Botoşani - postat 13.10.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 127689 din 11.10.2017 pentru atribuirea contractului de furnizare
„Pachet surse interne pentru computere (3 bucăti)” Cod CPV:30237100-0 Piese pentru computere
(Rev.2). Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici
interesați vor încărca oferta în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă si declaratia privind
conflictul de interese , vor fi trimise pe mail până cel târziu 13.10.2017, la adresa specificată în anunțul de
publicitate nr.127689/11.10.2017. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel
mai scăzut.
1.Formular de ofertă
2.Declarație privind conflictul de interese - postat 11.10.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 125795 din 04.10.2017 pentru atribuirea contractului de servicii “Servicii
privind elaborarea documentaţiilor cadastrale în vederea intabulării Dispensarului medical nr.3 şi
efectuarea de relevee, lotizări, apartamentări la Dispensarul medical nr.3, Dispensarul medical nr.4 şi
Dispensarul medical nr.5“ Cod CPV: 71354300-7- Servicii de cadastru (Rev.2). Modalitatea de atribuire
a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor încărca oferta în
catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă, anexa la acesta și declarațiile vor fi trimise pe
mail până cel târziu 09.10.2017, la adresa specificată în anunțul de publicitate nr.125795. Criteriul care va fi
utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut.
1.Caiet de sarcini
2.Formulare si declaratii
3.Anexa Formular oferta
4.Model de contract - postat 04.10.2017.
* Prin prezenta, Județul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului de furnizare a pachetului de produse de curaţenie pentru ISU Botoşani, conform anunț
nr. 124308/28.09.2017. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii
economici interesați vor publica oferta în catalogul electronic disponibil in SEAP pana la data de 02.10.2017
inclusiv. Operatorii interesati vor transmite la adresa de mai mentionata in anunt, pana la data de 02.10.2017
inclusiv, Formularul de ofertă si declaratia privind conflictul de interese.
1.Formular de ofertă
2.Declaraţia privind conflictul de interese - postat 28.09.2017.
* Prin prezenta, Județul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea achiziției ”Furnizare materiale electrice (becuri)”, conform anunț de publicitate SEAP nr.
123313/25.09.2017. Operatorii economici interesați vor transmite la adresa de email menționată in anunțul de
publicitate din SEAP, până la data de 28.09.2017 (inclusiv), formularele 1, 2 și 3.
1.Caiet de sarcini
2.Formulare – postat 25.09.2017
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului de furnizare bonuri valorice carburant pentru CMJ Botosani, conform anunț nr.
123036/22.09.2017. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii
economici interesați vor publica oferta în catalogul electronic disponibil in SEAP pana la data de 27.09.2017
inclusiv. Operatorii interesați vor transmite la adresa de mai menționata in anunț, pana la data de 27.09.2017
inclusiv, Formularul de ofertă, Formularul 1 (conflictul de interese), Formularul 3 (conformitatea cu CS) si lista
menționată la pct.7 din Caietul de Sarcini.
1.Formular de oferta
2.Caiet de Sarcini nr.13155/07.09.2017
3.Formular 1 (conflictul de interese)
4.Formular 3 (conformitatea cu CS) - postat 22.09.2017
* Prin prezenta, Județul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului de furnizare a „Pachetului de becuri și tuburi neon (10 poziții)” pentru ISU
Botosani, conform anunț nr. 122018/19.09.2017. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie
publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor publica oferta în catalogul electronic disponibil in
SEAP până la data de 22.09.2017 inclusiv. Operatorii interesați vor transmite la adresa menționată in anunț,
până la data de 22.09.2017 inclusiv, Formularul de ofertă si declarația privind conflictul de interese.
1.Formular de ofertă
2.Declaraţia privind conflictul de interese - postat 19.09.2017
* Prin prezenta, Județul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului de furnizare a „Pachetului de produse de papetărie” pentru ISU Botosani,
conform anunț nr.121699/18.09.2017. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie

directă. Operatorii economici interesați vor publica oferta în catalogul electronic disponibil in SEAP până la data
de 20.09.2017 inclusiv. Operatorii interesați vor transmite la adresa de mai menționată in anunț, până la data
de 20.09.2017 inclusiv, Formularul de ofertă si declarația privind conflictul de interese.
1.Formular de ofertă
2.Declarația privind conflictul de interese - postat 18.09.2017
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului de furnizare a Pachetului de cartușe imprimante-2 poz. pentru ISU Botosani,
conform anunț nr. 121702/18.09.2017. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie
directă. Operatorii economici interesați vor publica oferta în catalogul electronic disponibil in SEAP până la data
de 21.09.2017 inclusiv. Operatorii interesați vor transmite la adresa de mai menționata in anunț, până la data
de 21.09.2017 inclusiv, Formularul de ofertă si declarația privind conflictul de interese.
1.Formular de oferta
2.Declaratia privind conflictul de interese - postat 18.09.2017
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului de furnizare a pachetului de produse de curățenie pentru ISU Botosani, conform
anunț nr. 121703/18.09.2017. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă.
Operatorii economici interesați vor publica oferta în catalogul electronic disponibil in SEAP până la data de
21.09.2017 inclusiv. Operatorii interesați vor transmite la adresa de mai menționata in anunț, până la data de
21.09.2017 inclusiv, Formularul de ofertă si declarația privind conflictul de interese.
1.Formular de ofertă
2.Declaraţia privind conflictul de interese – postat 18.09.2017
* Achiziţia directă care s-a derulat pe baza anunţului de publicitate nr. 121703/18.09.2017 se anulează
deoarece nu a fost depusă nici o ofertă admisibilă, întrucât nu s-au respectat cantitătile solicitate de autoritatea
contractantă. - postat 27.09.2017.
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 120901 din 14.09.2017 pentru atribuirea contractului de servicii “Servicii de
medicina muncii pentru lucrătorii Consiliului Judeţean Botoşani pentru anul 2017” Cod CPV: 851470001 Servicii de medicina muncii (Rev.2). Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie
directă. Operatorii economici interesați vor încărca oferta în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul
de ofertă, anexa la acesta și declarațiile vor fi trimise pe mail până cel târziu 19.09.2017, la adresa specificată
în anunțul de publicitate nr. 120901. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul
cel mai scăzut.
- Clarificari - postat 18.09.2017
1.Caiet de sarcini
2.Formulare si declaratii
3.Model de contract - postat 14.09.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 119615 din 08.09.2017 pentru atribuirea contractului de Servicii de consultanță
la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor anexelor necesare, în vederea accesării finanțării nerambursabile
pentru proiectul ”Reabilitare termică și eficientizare energetică pentru clădirea Radiologie, Oncologie –
Corp I din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, COD CPV-79411000-8 - Servicii
generale de consultanta in management. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie
directă. Operatorii economici interesați vor încărca oferta în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul
de ofertă, declarațiile și propunerea tehnică vor fi trimise pe mail până cel târziu 12.09.2017 inclusiv,
la adresa specificată în anunțul de publicitate nr. 119615 din 08.09.2017. Criteriul care va fi utilizat
pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut.
1.Caiet de sarcini
2.Formulare si declaratii - postat 08.09.2017
* Caiet de sarcini și Formulare pentru anunțul de publicitate nr. 119279 din 07.09.2017 postat pe SEAP
privind achiziția directă de materiale sanitare şi electrice - postat 07.09.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 118374 din 04.09.2017 pentru atribuirea contractului de servicii “Servicii de
elaborare studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menţinere a calităţii aerului în
Județul Botoșani” Cod CPV: 90700000-4 Servicii privind mediul. Modalitatea de atribuire a contractului de
achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor încărca oferta în catalogul electronic
disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă, anexa la acesta și declarațiile vor fi trimise pe mail până cel târziu
08.09.2017, la adresa specificată în anunțul de publicitate nr. 118374 . Criteriul care va fi utilizat pentru
atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut.
1.Caiet de sarcini
2.Formulare si declaratii
3.Model de contract - postat 04.09.2017.
* Caiet de sarcini și Formulare pentru anunțul de publicitate nr. 118361 din 04.09.2017 postat pe SEAP privind
achiziția directă de bunuri tip mobilă. - postat 04.09.2017
* Caiet de sarcini 06.09.2017 actualizat (postat 06.09.2017) și Formulare pentru anunțul de publicitate nr.
118347 din 04.09.2017 postat pe SEAP privind achiziția directa de bunuri tip mobila. - postat 04.09.2017
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului de furnizare a pachetului de produse de papetărie pentru CMJ Botosani, conform
anunț nr. 118119/01.09.2017. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă.
Operatorii economici interesați vor publica oferta în catalogul electronic disponibil in SEAP pana la data de
04.09.2017 inclusiv. Operatorii interesați vor transmite la adresa menționata in anunț, pana la data de
04.09.2017 inclusiv, Formularul de ofertă si declarația privind conflictul de interese.

1.Formular de oferta
2.Declarația privind conflictul de interese - postat 01.09.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 116756 din 25.08.2017 pentru atribuirea contractului de furnizare Servicii de
legare şi broşare documente pentru arhivă cu carton şi mucava - Cod CPV: 79971200 - Servicii de
legare (Rev.2). Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii
economici interesați vor încărca oferta în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă, anexa la
acesta și declarațiile vor fi trimise pe mail până cel târziu 30.08.2017, la adresa specificată în anunțul de
publicitate nr.116756/25.08.2017. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel
mai scăzut.
- Clarificari - postat 29.08.2017
1.Caiet de sarcini
2.Formulare si declaratii
3.Model de contract - postat 25.08.2017
* Caiet de sarcini, Formulare şi Clarificare pentru anunțul de publicitate nr. 116169 din 23.08.2017 postat
pe SEAP privind Furnizare Licente MS-Office (100 buc) + Licenţe Windows 10 Pro (10 buc) - postat
23.08.2017
* Achiziție directă pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare pentru elaborarea Proiectului tehnic și
asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții
"Reabilitare imobil situat în Calea Națională nr. 64 (corp B al Consiliului Județean Botoșani +
Biblioteca Județeană)"
1.Caiet de sarcini
2.Expertiza tehnica
3.Certificat Urbanism
4.Formulare PT - postat 23.08.2017
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului de furnizare a produselor consumabile pentru imprimare, conform anunț nr.
1158024/17.08.2017. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă.
Operatorii economici interesați vor publica oferta în catalogul electronic disponibil in SEAP până la data de
22.08.2017 inclusiv. Operatorii interesati vor transmite la adresa mentionata in anunt, pana la data de
22.08.2017 inclusiv, Formularul de ofertă si declarația privind conflictul de interese.
1.Formular de ofertă
2.Declarație privind conflictul de interese. - postat 17.08.2017
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului de furnizare a produselor pungi de hartie personalizate prin inscriptionarea cu
stema județului Botoșani si cu numele institutiei - 200 bucati, conform anunt nr. 113530 din
08.08.2017. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici
interesați vor publica oferta în catalogul electronic disponibil in SEAP pana la data de 11.08.2017 inclusiv.
Operatorii interesati vor transmite la adresa de mail mentionata in anunt, pana la data de 11.08.2017
inclusiv, Formularul de ofertă si declaratiile.
1.Caietul de sarcini
2.Formulare - postat 08.08.2017
* Achiziţia directă care s-a derulat pe baza anunţului de publicitate nr. 111842 din 31.07.2017 se
anulează deoarece nu a fost depusă nici o ofertă admisibilă. - postat 08.08.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 112326 din 02.08.2017 pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare
pentru elaborarea Proiectului tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata de execuție a
lucrărilor aferente obiectivului de investiţii "Reabilitare imobil situat în Calea Națională nr. 64 (corp B al
Consiliului Județean Botoșani + Biblioteca Județeană)", Cod CPV 71322000-1 Servicii de proiectare
tehnică pentru construcţia de lucrări publice. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică:
Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor încărca oferta în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar
formularul de ofertă, declarațiile și propunerea tehnică vor fi trimise pe mail până cel târziu 08.08.2017 inclusiv,
la adresa specificată în anunțul de publicitate nr. 112326. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului
de servicii: preţul cel mai scăzut. - postat 02.08.2017
1.Caiet de sarcini
2.Expertiza tehnica
3.Certificat Urbanism
4.Formulare si declarații
5.Model de contract
* Caiet de sarcini și Formulare pentru anunțul de publicitate nr. 111842 din 31.07.2017 postat pe SEAP privind
,,Furnizare Licențe MS-Office + Licențe Windows 10 Pro”.- postat 31.07.2017.
* Caiet de sarcini, anexe şi model de contract pentru anunţ de publicitate nr. 111413 din 27.07.2017
postat pe SEAP privind achiziţia de “Servicii de întocmire a documentaţiei tehnice pentru autorizarea
executării lucrărilor de desfiinţare - D.T.A.D., bunuri situate în Botoşani, Str. Ştefan cel Mare nr. 39” postat 27.07.2017.
* Formulare pentru anunț de publicitate nr. 111279 din 27.07.2017 postat pe SEAP privind ,,Furnizare
Licențe MS-Office + Licențe Windows 10 Pro”. - postat 27.07.2017 ANULAT!.
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea serviciului de realizare/creare, concepție grafică, traducere în limba engleză, tipărire și multiplicare:
Broșură de promovare a potențialului economic al județului Botoșani „Botoșani County – Investor’s
Guide”- 300 bucati, conform anunt de publicitate nr. 110894/26.07.2017, publicat în SEAP. Modalitatea

de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor publica oferta
în catalogul electronic disponibil in SEAP pana la data de 31.07.2017 inclusiv. Operatorii interesati vor transmite
la adresa dascalescu.lacramioara@cjbotosani.ro, pana la data de 31.07.2017 inclusiv, Formularul de ofertă,
declaraţiile si propunerea tehnica.
1.Caietul de sarcini
2.Formulare - postat 26.07.2017.
* Caiet de sarcini si formulare pentru anunț de publicitate nr. 107302 din 11.07.2017 postat pe SEAP privind
achiziția ,,Servicii de reparare și întreținere a grupurilor de refrigerare din dotarea Consiliului Județean Botoșani”
- postat 11.07.2017.
* Caiet de sarcini formulare pentru anunţ de publicitate nr. 106423 din 06.07.2017 postat pe SEAP privind
achiziţia "Reînnoire soft antivirus pentru reţea şi poştă electronică: Bitdefender GravityZone Bussines Security şi
Bitdefender Security for Mail Servers, 1 an, 135 utilizatori" - postat 06.07.2017.
* Caiet de sarcini si formulare pentru anunţ de publicitate nr. 106310 din 06.07.2017 postat pe SEAP privind
achiziţia de servicii de reparare şi întreţinere a grupurilor de refrigerare din dotarea Consiliului Judeţean Botoşani
- postat 06.07.2017.
* Caiet de sarcini si anexe, formulare şi model de contract pentru anunţ de publicitate nr. 105835 din 04.07.2017
postat pe SEAP privind achiziţia de “Servicii de întocmire a documentaţiei cadastrale pentru dezmembrare şi
intabulare teren ce aparţine domeniului public al Județului Botoșani, situat în Botoşani, Str.Ştefan cel Mare
nr.39’’ - aflat in administrarea Spitalului Judeţean “Mavromati” Botoşani - postat 04.07.2017.
* Caiet de sarcini si anexe, formulare şi model de contract pentru anunţ de publicitate nr. 103782 din
23.06.2017 postat pe SEAP privind achiziţia de “Servicii privind elaborarea documentaţiilor cadastrale,
intabulare şi actualizare de carte funciară a unor bunuri aparţinând domeniului public al Județului
Botoșani” (4 obiective) - postat 23.06.2017.
* Caiet de sarcini, anexe la caietul de sarcini, formulare şi model de contract pentru anunţ de publicitate nr.
102017 din 16.06.2017 postat pe SEAP privind achiziţia de “Servicii privind elaborarea documentaţiilor
cadastrale, intabulare şi actualizare de carte funciară a unor bunuri aparţinând domeniului public sau privat al
Județului Botoșani” (49 poziţii) - postat 16.06.2017.
* Caiet de sarcini, anexe la caietul de sarcini, formulare şi model de contract pentru anunţ de publicitate nr.
101729 din 15.06.2017 postat pe SEAP privind achiziţia de “Servicii privind elaborarea documentaţiilor
cadastrale, intabulare şi actualizare de carte funciară a unor bunuri aparţinând domeniului public sau privat al
Județului Botoșani” (10 poziţii) - postat 15.06.2017.
* Prin prezenta, Județul Botoșani - Consiliul Județean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului de Servicii de perfecționare a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Botoșani
cu denumirea ”Bazele administrației publice. Adoptarea și emiterea actelor administrative”, conform
anunț publicat in catalogul electronic disponibil in SEAP nr. 100858 din 13.06.2017. Modalitatea de atribuire a
contractului de achiziție publică: Achiziție directă. Operatorii economici interesați vor publica oferta în catalogul
electronic disponibil in SEAP până la data de 19.06.2017. Operatorii interesați vor transmite la adresa
dascalescu.lacramioara@cjbotosani.ro, până la data de 19.06.2017, Formularul de ofertă, declarațiile și
modelul de contract însușit de ofertant prin semnarea pe fiecare pagina a acestuia.
1.Anexa la referatul de necesitate
2.Formulare servicii de instruire
3.Model de contract - postat 13.06.2017.
- Măsuri de remediere
- Răspuns solicitare clarificări 1
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 100758 din 13.06.2017 pentru atribuirea contractului de servicii, având ca
obiect: “Servicii de elaborare studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menţinere a
calităţii aerului în Județul Botoșani”, Cod CPV: 90700000-4 Servicii privind mediul. Modalitatea de atribuire a
contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor încărca oferta în catalogul
electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă, anexa la acesta și declarațiile pentru “Servicii de elaborare
studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menţinere a calităţii aerului în Județul Botoșani” vor fi
trimise pe mail până cel târziu 16.06.2017, la adresa specificată în anunțul de publicitate nr.
100758/13.06.2017.
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut.
1.Invitatie de participare
2.Caiet de sarcini
3.Formulare
4.Model de contract - postat 13.06.2017.
* Prin prezenta, Judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului de SERVICII DE TELEFONIE FIXĂ, pentru sediile Consiliului Județean Botoșani din str.
Piața Revoluției nr.1-3, str. Cuza Vodă nr.2 și Calea Națională nr.64, mun. Botoșani. Modalitatea de atribuire a
contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor publica oferta în catalogul
electronic disponibil in SEAP până la data de 14.06.2017. Operatorii interesați vor transmite la adresa
dascalescu.lacramioara@cjbotosani.ro, pana la data de 14.06.2017, Formularul de ofertă, anexa la acesta,
propunerea tehnică și declarațiile.
1.Anunț servicii de telefonie fixă
2.Caiet sarcini servicii de telefonie fixă
3.Formulare servicii de telefonie fixă - postat 08.06.2017
* Formulare pentru anunţ de publicitate nr. 99173 din 07.06.2017 postat pe SEAP privind Achiziţie
Servicii de intabulare a imobilului situat în Botoşani, str. Octav Onicescu nr. 44 (11) - postat
07.06.2017

* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractului de furnizare în vederea implementării măsurilor adiacente în anul școlar 2016-2017, din
cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli în cadrul concursului “Un Măr Delicios
- Un copil Sănătos”, reprezentând Furnizare fructe proaspete – pachet (portocale+banane+kiwi), Cod CPV
03222110-7 Fructe tropicale. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă.
Operatorii economici interesați vor depune oferta în plic închis la registratura Consiliului Judeţean Botoşani, cam
5, până cel mai târziu 31.05.2017 ora 15:00.
1.Invitație participare - masuri adiacente fructe
2.Formulare masuri adiacente fructe
3.Caiet sarcini fructe masuri adiacente
4.Model contract fructe masuri adiacente - postat 25.05.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr.95207 din 18.05.2017 pentru atribuirea contractului de servicii, având ca obiect:
“Servicii de elaborare studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menţinere a calităţii
aerului în Județul Botoșani” , Cod CPV: 90700000-4 Servicii privind mediul. Modalitatea de atribuire a
contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă.
Operatorii economici interesați vor transmite la adresa onose.andreea@cjbotosani.ro formularul de ofertă, anexa
la acesta şi declaraţiile pentru “ Servicii de elaborare studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de
menţinere a calităţii aerului în Județul Botoșani” , pana la data de 26.05.2017 făcând referire la numarul
anunţului de publicitate, urmand ca oferta financiara sa fie publicata in catalogul electronic din SEAP la codul CPV
90700000-4 Servicii privind mediul. Criteriul care va fi utilizat pentrua tribuirea contractului de servicii: preţul cel
mai scăzut.
1.Invitatie de participare
2.Caiet de sarcini
3.Formulare
4.Model de contract - postat 18.05.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr.94156 din 15.05.2017 pentru atribuirea contractului de furnizare în vederea
implementării măsurilor adiacente în anul școlar 2016-2017, din cadrul Programului de încurajare a consumului
de fructe proaspete în școli în cadrul concursului “Un Măr Delicios - Un copil Sănătos”, reprezentând Furnizare
Carte cu titlul “ABC de nutriție”- autor Dr. Mihaela Bilic (107 exemplare), Cod CPV 22110000-4, Cărți
tipărite. Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici
interesați vor încărca oferta în catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă, anexa la acesta și
declarațiile vor fi trimise pe mail până cel târziu 18.05.2017, la adresa specificată în anunțul de publicitate nr.
94156. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut
1.Caiet de sarcini
2.Formulare și declarații
3.Model de contract - postat 15.05.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 94157 din 15.05.2017 pentru atribuirea contractului de furnizare în vederea
implementării măsurilor adiacente în anul școlar 2016-2017, din cadrul Programului de încurajare a consumului
de fructe proaspete în școli în cadrul concursului “Un Măr Delicios - Un copil Sănătos”, reprezentând Furnizare
fructe proaspete – pachet (portocale+banane+kiwi), Cod CPV 03222110-7 Fructe tropicale. Modalitatea de
atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor încărca oferta în
catalogul electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă, anexa la acesta și declarațiile vor fi trimise pe
mail până cel târziu 18.05.2017, la adresa specificată în anunțul de publicitate nr. 94157. Criteriul care va fi
utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut.
1.Caiet de sarcini
2.Formulare și declarații
3.Model de contract - postat 15.05.2017
* Formulare şi copie PDF carte identitate pentru anunţ de publicitate nr. 91168 din 03.05.2017 postat pe
SEAP privind Achiziţie Servicii de inspecţie tehnică periodică a autovehiculului Volkswagen Passat,
1968 cm3, anul fabricaţiei 2008, cu numărul de înmatriculare BT-09-CJB - postat 03.05.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 90129 din 27.04.2017 postat pe SEAP
privind Achiziţie consumabile de imprimare - postat 27.04.2017
* Caiet de sarcini , anexă la caietul de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 89258 din
25.04.2017 postat pe SEAP privind achiziţia de Servicii de întreţinere şi reparaţii a autovehiculelor din
dotarea parcului auto al Consiliului Judeţean Botoşani - postat 25.04.2017
Caiet de sarcini şi formulare + clarificare denumire produse pentru anunţ de publicitate nr. 88886 din
24.04.2017 postat pe SEAP privind achiziţia de Materiale de papetărie şi birotică - postat 24.04.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 88878 din 24.04.2017 postat pe SEAP
privind achiziţia de Materiale de curăţenie - postat 24.04.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 88326 din 20.04.2017 postat pe SEAP
privind achiziţia de Servicii de reparare şi întreţinere a sistemelor de securitate - postat 20.04.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 88317 din 20.04.2017 postat pe SEAP
privind achiziţia de Servicii de legătorie dosare pentru arhivare - postat 20.04.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte aferente
anunțului de publicitate nr. 86694 din 12.04.2017 din SEAP, pentru atribuirea contractelor de servicii
având ca obiect: Achiziţionarea serviciului Elaborare studiu prefezabilitate construcții locuințe ANL
Botoșani, Cod CPV 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize (Rev.2).
Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor

depune ofertele în plic închis la Registratura CJ Botoșani până cel târziu 20.04.2017, ora 10. Criteriul care va
fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut.
1. Invitație de participare
2. Notă conceptuală si temă de proiectare
3. Model de contract
4. Formulare 1-8 - postat 12.04.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractelor de servicii având ca obiect: Achiziţionarea serviciilor de publicitate media prin TV,
publicaţie tipărită şi mediul on-line (anunţuri care conţin urări din partea Consiliului Judeţean Botoşani cu
ocazia Sărbătorilor Pascale) Cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2). Modalitatea de atribuire a
contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă. Operatorii economici interesați vor încărca oferta în catalogul
electronic disponibil în SEAP, iar formularul de ofertă, declarațiile și certificatul BRAT (pentru publicația tipărită)
vor fi trimise pe mail, la adresa specificată în anunțul de publicitate nr. 85396 din 06.04.2017. Criteriul care
va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut. (detalii) - postat 06.04.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 82025 din 22.03.2017 postat pe SEAP
privind achiziţia de servicii "Furnizare energie electrică pentru perioada 01.04.2017-31.12.2017" - postat
22.03.2017
* Caiet de sarcini pentru anunţ de publicitate nr. 80715 din 15.03.2017 postat pe SEAP privind achiziţia
de servicii de verificare anuala a stingatoarelor - postat 15.03.2017
* Formulare pentru anunţ de publicitate nr. 80663 din 15.03.2017 postat pe SEAP privind achiziţia de
mouse pentru computer - postat 15.03.2017
* Formulare + clarificare pentru anunţ de publicitate nr. 80656 din 15.03.2017 postat pe SEAP privind
achiziţia de consumabile imprimante - postat 15.03.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 79708 din 10.03.2017 postat pe SEAP
privind "Furnizarea şi distribuţia zilnică a fructelor proaspete - MERE, pentru preşcolarii din
grădiniţele din judeţul Botoşani, ZONA VI-SULIŢA"- postat 10.03.2017
* Prin prezenta, judeţul Botoşani - Consiliul Judeţean, invită operatorii economici să depună oferte pentru
atribuirea contractelor de servicii având ca obiect: Achiziţionarea serviciilor de publicitate media prin TV, publicaţii
tipărite şi mediul on-line (anunţuri care conţin urări din partea Consiliului Judeţean Botoşani cu ocazia zilei de 8
Martie) Cod CPV 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2). Modalitatea de atribuire a contractului de achiziţie
publică: Achiziţie directă. Data, ora limită şi locul pentru depunerea ofertelor: ofertele se vor depune în plic
închis la registratura Consiliului Judeţean Botoşani, cam. 5, până cel mai târziu 06.03.2017 ora 12:00.
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut. (detalii) - postat
02.03.2017
* Formulare pentru anunţ de publicitate nr. 77238 din 22.02.2017 postat pe SEAP privind achiziţia
serviciilor de telefonie fixă TEL VERDE - postat 22.02.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 76043 din 14.02.2017 postat pe SEAP
privind achiziţia serviciilor electronice de furnizare date legislative, legislaţie românească şi
europeană, jurisprudenţă naţională şi comunitară - postat 14.02.2017
* Caiet de sarcini şi formulare pentru anunţ de publicitate nr. 72623 din 17.01.2017 postat pe SEAP
privind achiziţia serviciilor de furnizare a gazelor naturale până la data de 31.12.2017 - postat
17.01.2017

