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Proiect “Construirea unui spatiu de productie pentru eficientizarea procesului de obtinere a solutiei ignifuge SLATISOL” 

Contract de finanțare nr. 211/03.08.2017, Cod SMIS 102170 

 

 

ANA – CRIS SRL 

P
ag

e1
 

  

Nr. 381/11.12.2020 

Aparitie in data de 11.11.2020 

 

ERATA NR. 1 – RECTIFICARE DENUMIRE ACHIZITIE IN FISIERUL SPECIFICATII TEHNICE 

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA PENTRU FURNIZARE BUNURI IN 

CADRUL PROIECTULUI „CONSTRUIREA UNUI SPATIU DE PRODUCTIE PENTRU 

EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE OBTINERE A SOLUTIEI IGNIFUGE SLATISOL” 

 

SECȚIUNEA II: SPECIFICATII TEHNICE 

 

Prezenta documentatie contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate, astfel incat 

potentialii ofertanti sa elaboreze si sa prezinte oferta, corespunzator cu necesitatile beneficiarului, in vederea 

atribuirii contractului Achizitie bunuri cu / fara montaj - impartire pe loturi  – Lot 2: Echipament Airless cu 

actionare electrica sau hidraulica, pompa pentru transfer produs finit specific activitatii ce se doreste a fi 

dezvoltata in cadrul proiectului “CONSTRUIREA UNUI SPATIU DE PRODUCTIE PENTRU 

EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE OBTINERE A SOLUTIEI IGNIFUGE SLATISOL”.  

 

(...) 

 

3. Mod de depunere oferta:  

 

(...) 

 

 

- Modalitate de transmitere a ofertei:  

a) prin posta / curier rapid cu confirmare de primire la sediul achizitorului: Str. Aleea Textilistului nr. 31, 

Slatina, jud. Olt. Se va mentiona pe plic – Oferta Achizitie bunuri cu / fara montaj - impartire pe loturi. 

– Lot 2: Echipament Airless cu actionare electrica sau hidraulica, pompa pentru transfer produs finit 

b) personal la sediul achizitorului: Str. Aleea Textilistului nr. 31, Slatina, jud. Olt. Se va mentiona pe plic – 

Oferta Achizitie bunuri cu / fara montaj - impartire pe loturi. – Lot 2: Echipament Airless cu 

actionare electrica sau hidraulica, pompa pentru transfer produs finit 
c) via email la office.anacris@yahoo.com cu conditia ca toate documentele sa fi fost semnate electronic de 

catre reprezentantul ofertantului / imputernicitul acestuia. Se va mentiona in titlul emailului – Oferta 

Achizitie bunuri cu / fara montaj - – Lot 2: Echipament Airless cu actionare electrica sau hidraulica, 

pompa pentru transfer produs finitimpartire pe loturi. 
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