
 Primăria  Comunei Blândeşti

Judetul Botosani

Tel/ fax : 0231/573355     

E-mail primaria_blandesti@yahoo.com

                   Nr.1652/12.04.2018

                                                                   ANUNT
 privind atribuirea  contractului de servicii prin Achizitie directa  pentru  ,,Servicii de 
consultanţă privind  managementul proiectului ,  pentru realizarea  obiectivului - 
Construire dispensar uman  in Comuna Blandesti,Judetul Botosani”

      Primaria Comunei Blandesti intentioneaza sa achizitioneze  direct conform art.43 din HG 
395/2016 din catalogul electronic e-licitatie.ro,  ,,Servicii de consultanţă privind  
managementul proiectului ,  pentru realizarea  obiectivului - Construire dispensar uman  
in Comuna Blandesti,Judetul Botosani”

   Criteriul de atribuire stabilit  conform art.187,alin.3,pct.a) din Legea 98/2016 - Pretul cel 
mai scazut.

      In acest sens invitam toti operatorii interesati sa depuna oferta pentru atribuirea 
contractului de servicii cu acest obiect pana la data de 17.04.2018 .

     Achizitia directa  se va realiza  prin intermediul catalogului electronic SEAP.

     Operatorii interesati isi pot inregistra oferta pe cod CPV:79411000-8(Rev.2)-servicii 
generale de consultanta in management ,  trimitand si o informare de incarcare a ofertei care 
va fi insotita de documentele mentionate  in caietul de sarcini, catre  Compartimentul 
Contabilitate-responsabil Achizitii Publice-Arama Pansela prin e-mail: 
primaria_blandesti@yahoo.com.

     Publicarea prezentului anunt are rol de informare/publicitate,autoritatea contractanta nu 
exclude de la achizitie operatorii economici deja inscrisi in catalog.Scopul acestui anunt este 
acela de a determina operatorii sa-si inscrie ofertele de pret in catalogul electronic astfel incat 
la data verificarii catalogului si  initierii achizitiei sa fi intreprins toate demersurile pentru a se 
asigura  ca sunt operatori  care sa raspunda  necesitilor autoritatii contractante.

 Datele furnizate in caietul de sarcini sunt minimale si devin in mod obligatoriu clauze 
contractuale de prestare pentru operatorul economic declarat castigator.

Caietul de sarcini este atasat prezentului anunt.

mailto:primaria_blandesti@yahoo.com


    Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel.0231/573355,0753324020 sau pe 
adresa de e-mail:primaria_blandesti@yahoo.com.

   Prezentul anunt nu reprezinta o obligatie de cumparare din partea  autoritatii contractante 
decat dupa transmiterea  unei comunicari  insotita de documentele mentionate in caietul de 
sarcini,in acest sens.

                            Intocmit,                                                                                Primar,

          Responsabil Achizitii Publice                                                         Maxim Stelian

                    Arama Pansela


