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Direcţia Investiţii, Achizi ţii si Licita ţii 
Serviciul Licita ţ ii 
Nr. 103253/ .07.2015 

Către, 
OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI 

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica: Achiziţie autocolante pentru 
echipamente exterioare şi achiziţie cu montaj placă  pentru amplasare permanenta în cadrui proiectului 
Amenajare şi revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova, cod SMIS 38624, finan ţat în cadrul 

Programului Opera ţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritar ă  1 ,,Sprijinirea dezvoltării durabile a ora şeior - 
poli urbani de cre ştere, Domeniul major de interven ţ ie 1 . I - ,,Planuri integrate de dezvoltare urban ă , sub-
dorneniul PoIi de cre ştere, conforrn contract de finan ţare nr. 3 I 85/22.06.20 I 2. 

Urmare, a solicitărilor de clarific ări de către un operator economic interesat, în conformitate cu 
prevederile art. 78, alin. (3), din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucr ări publice ş i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat ă  cu modificări ş i 
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modific ările si completările ulterioare, v ă  comunicăm următoarele: 

Întrebare nr. 1: 
,,Ca urmare a invita ţ iei dumneavoastră  nr. l 00692/09.07.20 I 5 va rugăm sa ne transmiteţi daca se poate 

depune oferta doar pentru unul dintre obiectele rnen ţionate în cererea de oferta, în cazul nostru doar pentru 
realizarea autocolantelor pentru ech ipamente exterioare. 

Răspuns nr. 1: 
Achiziţia directa având ca obiect Achizi ţ ie autocolante pentru echipamente exterioare şi achiziţie cu 

montaj placă  pentru amplasare perrnanenta în cadrul proiectului Arnenajare ş i revitalizare Centrul istoric al 
Municipiului Craiova, face parte din proiectul Amenajare şi revitalizare Centrul istoric al Municipiului 
Craiova, iar in contractul de finan ţare aceasta achizi ţ ie nu este prev ăzuta pe loturi. 

Astfel, oferta se va depune pentru ambele produse (autocolante si placa pentru amplasare permanenta), 
ofertantul având posibilitatea asocierii (dac ă  este cazul) cu un alt operator economic. 

Director Executiv, 
MariaNuţă  
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