
JUDETUL BOTOSANI   

Adresa postala:  Piata Revolutiei nr.1-3 , Localitatea:  Botosani , Cod postal:  710236 ,  Romania , Punct(e) de 

contact:  Șușter Sandu, Tel.  +40 231514712/4141, In atentia:  Șușter Sandu , E-mail:  suster.sandu@cjbotosani.ro 

, Fax:  +40 231515020 , Adresa internet (URL):  www.cjbotosani.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-

licitatie.ro   

 Detalii anunt   

Tip anunt:  Cumparari directe   

Tip contract: Servicii 

 

Denumirea achizitie: Achiziționarea serviciilor pentru elaborarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) în prima urgență pentru consolidarea și punerea în siguranță a 
depozitului de deșeuri din cadrul CIMD Stăuceni, jud. Botoșani 

Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 

          Descrierea contractului:  

Valoarea estimata fără TVA 125.000 lei 

Conditii contract: Operatorii economici interesati vor inscrie oferta financiara, exprimată in lei fara TVA) in 

catalogul electronic din SEAP, la codul CPV 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de 

lucrări publice (Rev.2)  facând referire la numarul anuntului de publicitate generat in SEAP. Se atașează la Caietul 

de sarcini, Expertiza tehnică, Studiul Geotehnic,  Certificatul de Urbanism și alte documente necesare achiziției 

directe.  
 

Conditii participare: Pot participa operatori economici care indeplinesc conditiile din Caietul de sarcini si 

celelalte cerinte conform legislatiei in vigoare pentru intocmirea DALI.  Oferta financiară se  va publica în 

catalogul electronic disponibil in SEAP pâna la data de 15.11.2021 ora 15,00, în caz contrar oferta va fi respinsa. 

Pretul inscris in catalogul electronic va fi  exprimat in lei fara TVA. Operatorii interesati vor transmite cele 3 

Formulare complete  la adresa suster.sandu@cjbotosani.ro 

 pana la data de 15.11.2021 ora 15,00. Caietul de sarcini, Formularul de oferta, precum şi celelalte documente se 

regasesc atasate anuntului de publicitate.  

Eventualele solicitări de clarificări si răspunsurile aferente, se vor urmări prin grija ofertanţilor in SEAP, la versiuni 

noi ale acestui anunț.  

 

Criterii de adjudecare: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire 

stabilit de art.187, alin.3, pct.a) din Legea 98/2016 – Pretul cel mai scazut. Pretul inscris in catalogul electronic va 

fi exprimat in lei fara TVA. Pentru evaluarea ofertelor se vor lua in calcul si se vor compara sumele fara TVA 

exprimate în lei. Pentru exprimarea valorilor ofertantii vor folosi 2 (doua) zecimale. Vor fi respinsi ofertantii care 

au trimis oferta la adresa suster.sandu@cjbotosani.ro, dar NU au publicat oferta in catalogul electronic disponibil 

in SICAP pana la data limită, cu respectarea solicitarilor autoritatii contractante. Oferta se va menţine în catalogul 

electronic, până la finalizarea achiziției in SEAP, în caz contrar oferta va fi respinsă. 

 

Termen limita primire oferte: 15.11.2021 ora 15,00. 

 

Informatii suplimentare: Ofertantul va avea obligatia de a posta oferta în Catalogul electronic disponibil în 

SEAP, urmând a transmite autoritatii contractante la adresa de email suster.sandu@cjbotosani.ro, pana la data 

limită- Formularele de oferta şi declaraţiile solicitate. Autoritatea contractanta va selecta în SEAP  oferta cu pretul 

cel mai scazut, exprimat in lei fara TVA, oferta care va deveni câstigatoare în conditiile în care sunt îndeplinite 

cerintele solicitate. Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la numarul de telefon 0231/514712 interior 4152.   

mailto:suster.sandu@cjbotosani.ro

