Anunt de tip erata Numarul 122604/02.03.2018 la invitatia de participare / anuntul de participare
simplificat Numarul 423403/26.02.2018

Inapoi

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)

NUME, ADRESA SI PERSOANA DE CONTACT
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6 , Localitatea: Iasi , Cod postal: RO700495 , Romania , Punct(e) de contact: Sediul S.C. APAVITAL S.A., Biroul Achizitii , Tel. +40
332413257 , In atentia: Andrei Diaconu, sef birou
achizitii , Email: andrei.diaconu@apavital.ro , Fax: +40 232205230 , Adresa internet
(URL): www.apavital.ro

I.2)

TIP DE ORGANISM DE ACHIZITIE
Autoritate contractanta (in cazul unui contract care se afla sub incidenta Directivei CE 2004/18)

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)
II.1.1)

DESCRIERE
Denumirea atribuita contractului de catre autoritatea/entitatea contractanta (astfel cum s-a
stabilit in anuntul original)
TONERE SI CARTUSE PENTRU IMPRIMANTE, COPIATOARE SI FAXURI

II.1.2)

Descriere succinta al contractului sau al achizitiei (achizitiilor) (astfel cum s-a stabilit in anuntul
original)
Se doreste achizitionarea de tonere si cartuse pentru imprimante, copiatoare si faxuri necesare
desfasurarii activitatii S.C.APAVITAL S.A.
NOTA: Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari primite în termenul prevazut la
sectiunea I.1 (14 zile înaintea datei limita stabilita pentru depunerea ofertelor) în maxim 2 zile
lucratoare, conform prevederilor art. 172-173 din Legea 99/2016 modificata prin OUG 107/2017.

II.1.3)

Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) (astfel cum s-a stabilit in anuntul original)
30125110-5 - Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)

TIP DE PROCEDURA

IV.1.1)

IV.1.1) Tip de procedura (astfel cum s-a stabilit in anuntul original)
-

IV.2)

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.2.1)

Numar de referinta atribuit dosarului de catre autoritatea/entitatea contractanta (astfel cum sa stabilit in anuntul original, daca este cazul)

IV.2.2)

Referinta pentru anunturile trimise electronic pentru
Anunt original trimis via:

IV.2.3)

Anunt la care face referire acesta publicatie

IV.2.4)

Data expedierii anuntului original:

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)

PREZENTUL ANUNT IMPLICA
Corectare
Informatii suplimentare

VI.2)

INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCEDURA INCOMPLETA DE ATRIBUIRE

VI.3)

INFORMATII CARE URMEAZA SA FIE CORECTATE SAU ADAUGATE

VI.3.1)

• Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta

VI.3.2)

• In anuntul original
• In documentele de licitatie corespunzatoare

VI.3.3)

Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original

Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: In loc de:
II.1.5
NOTA: Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari
primite în termenul prevazut la sectiunea I.1 (14 zile înaintea datei
limita stabilita pentru depunerea ofertelor) în maxim 2 zile lucratoare,
conform prevederilor art. 172-173 din Legea 99/2016 modificata prin
OUG 107/2017.

VI.3.4)

Date care urmeaza sa fie corectate in anuntul original

Locul datelor ce urmeaza sa fie modificate:

VI.3.5)

A se citi:
NOTA: Entita
clarificare/inf
ofertelor.

In loc de

Adrese si puncte de contact care urmeaza sa fie corectate

Locul textului ce urmeaza sa fie modificat:

VI.3.6)

Textul care urmeaza sa fie adaugat in anuntul original

Locul textului ce urmeaza sa fie adaugat:
II.1.5

Textul ce urmeaza sa fie ada
Numarul de zile pana la care s

VI.4)

ALTE INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
01.03.2018 15:49

Inapoi

Vizualizare anunt asociat

Erate pentru anunt asociat

