Nr. 55/102559/12.03.2020
ERATA nr. 1
la Documentația de atribuire
Cu referire la procedura proprie de ACHIZIŢIE DE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA ETAPA 8 in cadrul proiectului „MAINSTREAM SIGHISOARA – investiție europeana pentru
incluziunea sociala”
Cod CPV:

80530000-8 Servicii de formare profesională

Numărul de referință al procedurii de atribuire: 45/28.02.2020
Nr. Anunt publicitar SEAP/SICAP: ADV1132656/28.02.2020
Stimați Ofertanți,
In conformitate cu art. 15.5 - 15.6 din Normele procedurale interne privind procedura proprie
pentru achiziționarea de servicii din Anexa 2 la Legea 98/2016, care este parte a Documentației
de atribuire publicată de către Achizitor, prezentăm în continuare Erata nr. 1 la Documentatia de
atribuire.
Achizitorul comunică acesta Erata pe site-ul pe care a fost publicata achizitia si documentele acesteia:
www.romacenter.ro, de unde poate fi accesat de către orice potențial ofertant.
Text din
Sectiunea I: Instructiuni pentru ofertanti,
I.2. Informatii privind depunerea ofertei:
a. Termen limită de depunere/transmitere a
ofertelor (data si ora): 16.03.2020, ora 12.00
b. Adresa unde se primesc ofertele:
Strada Ţebei, nr. 21, Cod postal 400305,
Localitatea Cluj Napoca, Romania
c. Data limită de primire a solicitărilor de
clarificări: 13.03.2020, ora 14.00
d. Data limită de transmitere a răspunsului la
clarificări: 13.03.2020, ora 16.00
Text din
Sectiunea I: Instructiuni pentru ofertanti,
IV.9.Data limita pentru depunerea ofertei
IV.10.Deschiderea ofertelor
Data limită până la care se depun ofertele este:
16.03.2020, ora 12.00.
Ora, data si locul deschiderii ofertelor:
16.03.2020, ora 12.30, la sediul Fundaţiei Centrul
de Resurse, pentru Comunităţile de Romi, Strada
Ţebei Nr. 21, cod poştal 400305, Localitate: Cluj
Napoca, Judeţul Cluj

Se va citi:
a. Termen limită de depunere/transmitere a
ofertelor (data si ora): 20.03.2020, ora 12.00
b. Adresa unde se primesc ofertele:
Strada Ţebei, nr. 21, Cod postal 400305,
Localitatea Cluj Napoca, Romania
c. Data limită de primire a solicitărilor de
clarificări: 17.03.2020, ora 14.00
d. Data limită de transmitere a răspunsului la
clarificări: 17.03.2020, ora 16.00
Se va citi:

Data limită până la care se depun ofertele este:
20.03.2020, ora 12.00.
Ora, data si locul deschiderii ofertelor:
20.03.2020, ora 12.30, la sediul Fundaţiei Centrul
de Resurse, pentru Comunităţile de Romi, Strada
Ţebei Nr. 21, cod poştal 400305, Localitate: Cluj
Napoca, Judeţul Cluj.
Persoanele care doresc sa fie prezente la sedinta
de deschidere, vor prezenta in aces sens, o
Imputernicire,
in
original,
din
partea
administratorului ofertantului, prin care persoana
in cauza, identificata cu datele din Cartea de
identitate, este imputernicita sa participarea la
sedinta de deschidere.

