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Nr. 32367/28.08.2015

AMENDAMENT / INSTIINTARE 

Referitor: achizitie directa executie de lucrari:

 Lucrari de sporire a protectiei si sigurantei in cadrul procedurilor de cercetare in 
cladirea ONCOGEN:

 Protejarea suplementare antifonica a peretilor si tamplariei in zona de documentare 
si de diseminare a rezultatelor cercetarii si protectie solara in zonele expuse

 Mobilier special pentru echipamentele si dotarile de mai sus si elemente de 
identificare vizuala

 cod CPV 45323000-7

Punctel 9 si 10 din invitatia de participare nr.31902/25.08.2015:

„9. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 28.08.2015, ora 1100.

b) Adresa la care trebuie transmise / depuse ofertele respectiv eventualele contestaţii: Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brinzeu” – Registratură Bd. Prof.dr. Iosif Bulbuca, 
nr. 10, 300736, Timişoara

Pe plicul exterior se va mentiona denumire/obiectul lucrarii.

    c) Limba în care trebuie redactate ofertele: română.  

10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28.08.2015, ora 1200, sediul achizitorului.”

SE MODIFICA SI DEVIN:

„9. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 31.08.2015, ora 1100.

b) Adresa la care trebuie transmise / depuse ofertele respectiv eventualele contestaţii: Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brinzeu” – Registratură Bd. Prof.dr. Iosif Bulbuca, 
nr. 10, 300736, Timişoara

Pe plicul exterior se va mentiona denumire/obiectul lucrarii.

    c) Limba în care trebuie redactate ofertele: română.  

10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 31.08.2015, ora 1200, sediul achizitorului.”

La documentatia deja existenta se adauga ANEXELE la Caietul de sarcini nr.
31582/25.08.2015.

Pentru ofertele care au fost depuse  se va permite completarea in caz de modificare a acestora 
pana la data stabilita prin amendament.

     Manager Serviciul Tehnic
Prof.dr. Craina Marius Cosmin Sergiu Muntean


