Nr.3366/18.2021
ERATĂ
privind
ANUNȚUL
DE
PARTICIPARE
PROPRIU
nr.
3334/16.11.2021
având ca obiect “Acord cadru 36 de luni de servicii de pază, control acces, monitorizare și
intervenție dispecerat, protecția aeronavelor, supraveghere şi patrulare a perimetrului și a
zonelor de securitate ale Aeroportului Satu Mare”, cod CPV 79713000-5 Servicii de pază, cu anunț
nr. ADV1255915 publicat în SEAP la data de 17.11.2021, la secțiunea „Publicitate anunțuri”.

REGIA AUTONOMA AEROPORTUL SATU MARE, cu sediul în localitatea Satu Mare,
Şoseaua Satu Mare – Zalău, km.9, telefon 0261-768.640, fax 0261-768.776, număr de înmatriculare
J30/1132/1992, având cod fiscal RO 642787, cont IBAN RO45RNCB0221043045490001, deschis la
BCR Sucursala Satu Mare, reprezentată prin dl. Pătrașcu Dorin Mihai, având funcţia de Director
General, vă comunică următoarea modificare, apărută dintr-o eroare, la nivelul anunțului de participare
la Modul de prezentare a ofertei, astfel:
în loc de:
“-Plicurile cu documentele originale vor fi separate şi marcate corespunzator cu “ORIGINAL”
Plicurile, astfel pregătite:
1. Documente de calificare, „ORIGINAL” ‚
2. Propunerea tehnică, „ORIGINAL” ,
3. Propunerea financiară, „ORIGINAL”,
vor fi puse într-un plic închis corespunzător şi netransparent, care va fi marcat cu adresa autorităţii
contractante REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL SATU MARE, localitatea Satu Mare, Sos. Satu
Mare – Zalău, km 9,5 judeţul Satu Mare şi cu următoarele menţiuni: Servicii de pază a obiectivelor,
bunurilor şi valorilor la obiectivul REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL SATU MARE, prin
procedura –Procedura proprie - A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 26.11.2021 ORA
12:00, data şi ora de deschidere a ofertelor conform invitaţiei de participare.”
se va citi:
“-Plicurile cu documentele originale vor fi separate şi marcate corespunzator cu “ORIGINAL”
Plicurile, astfel pregătite:
1. Documente de calificare, „ORIGINAL” ‚
2. Propunerea tehnică, „ORIGINAL” ,
3. Propunerea financiară, „ORIGINAL”,
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vor fi puse într-un plic închis corespunzător şi netransparent, care va fi marcat cu adresa autorităţii
contractante REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL SATU MARE, localitatea Satu Mare, Sos. Satu
Mare – Zalău, km 9,5 judeţul Satu Mare şi cu următoarele menţiuni: Servicii de pază la obiectivul
REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL SATU MARE, prin procedura –Procedura proprie - A NU SE
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 26.11.2021 ORA 13:00, data şi ora de deschidere a ofertelor
conform anunțului de participare.”
Cu stimă,

R.A. AEROPORTUL SATU MARE
Director General,

Întocmit,
Responsabil Achiziții publice,
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