
Nr. crt. Obiectul contractului Cod CPV Tip procedură

 Invitaţie/ 

Anunţ de 

participare

 Stare 

procedură

7

Servicii de Expertiza 

Tehnica pentru obiectivul 

“Stimularea mobilitatii la 

nivel regional prin 

modernizarea 

infrastructurii rutiere de 

transport pe tronsonul 

Vintila Voda – Plaiul 

Nucului, judetul Buzau”

71319000-7 - 

Servicii de 

expertiza 

(Rev.2)

cerere de 

ofertă

 384584 din 

03.02.2016
In Desfasurare

6

Aprovizionare si 

distributie fructe pentru 

elevii din învatamântul 

primari si gimnazial, de 

stat si privat 

autorizat/acreditat de pe 

teritoriul judetului Buzau 

pe parcursul anului scolar 

2015-2016, în 

conformitate cu 

Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 24/2010, 

actualizata

03222321-9 - 

Mere (Rev.2)

Licitatie 

deschisa

165747 din 

01.02.2016
In desfasurare

5

Concurs de solutii în 

vederea achizitionarii 

serviciului de întocmire a 

documentatiei tehnico-

economice pentru 

restaurarea, conservarea 

si modernizarea Centrului 

Turistic si Cultural de 

Interes Regional

71322000-1 - 

Servicii de 

proiectare 

tehnica pentru 

constructia de 

lucrari publice 

(Rev.2)

Licitatie 

deschisa

272 din 

14.01.2016
In desfasurare

4

Servicii de intocmire a 

documentatiei tehnico-

economice (SF+PT) in 

cadrul investitiei 

„Extinderea si dotarea 

Unitatii de primire 

urgente a Spitalului 

Judetean de Urgenta 

Buzau”

71322000-1 - 

Servicii de 

proiectare 

tehnica pentru 

constructia de 

lucrari publice 

(Rev.2)

cerere de 

ofertă

384063 din 

11.01.2016
 In Desfasurare

3

Servicii de proiectare 

actualizare Expertiza 

tehnica, documentatia de 

avizare pentru lucrari de 

Interventie, proiect tehnic 

si Detalii de executie 

pentru „Consolidare, 

restaurare si dotare 

Biblioteca Judeteana 

Vasile Voiculescu Buzau”

71322000-1 - 

Servicii de 

proiectare 

tehnica pentru 

constructia de 

lucrari publice 

(Rev.2)

cerere de 

ofertă

384062 din 

11.01.2016
Anulata

2

Echipamente IT si TV in 

cadrul proiectului „Dotare 

cu echipamente 

nemedicale pentru Sectia 

exterioara de Maternitate 

a Spitalului Judetean de 

Urgenta Buzau”

30200000-1 - 

Echipament si 

accesorii 

pentru 

computer 

(Rev.2)

cerere de 

ofertă

382784 din 

02.12.2015
Atribuită
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Nr. crt. Obiectul contractului Cod CPV Tip procedură

 Invitaţie/ 

Anunţ de 

participare

 Stare 

procedură

1

Furnizare dotari si 

echipamente medicale 

pentru Sectia exterioara 

de Maternitate a 

Spitalului Judetean Buzau

33100000-1 - 

Echipamente 

medicale 

(Rev.2)

 Licitatie 

deschisa

166945 din 

08.04.2015 
Atribuită


