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Nr.39/15.02.2023 

Erată la invitația de participare la Procedura de Achiziție de:  

„Sistem pentru generarea sarcinilor de compresiune și tracțiune pentru etalonare la locul de 

montaj a dinamometrelor de lucru” 

Nr. 31/13.02.2023 

Încheiată astăzi 15.02.2023, la invitația de participare la Procedura de Achiziție de: „Sistem pentru 

generarea sarcinilor de compresiune și tracțiune pentru etalonare la locul de montaj a dinamometrelor 

de lucru” nr. 31/13.02.2023. 

Cod CPV: 38500000-0 - Aparate de control si de testare (Rev.2) 

Număr invitație de participare: nr. 31/13.02.2023 

Tipul procedurii: Invitație de participare la procedura de achiziție în vederea ofertării de 

produse/servicii. 

Modalitate de desfășurare: offline. 

Motivație: 

- Datorită unei erori de tehnoredactare la punctul IV, pagina 3 din invitația de participare, este 

menționat greșit prețul de 49,576.47 lei fără TVA și prețul de 58,996.00 lei cu T.V.A. 

 

Astfel, prin această erată,  punctul IV va avea următorul conținut modificat :  

 

IV.  

Valoarea totală estimată a achiziției este de : 58,996.00 lei fără TVA, determinată conform 

bugetului proiectului. 

Valoarea estimată a achiziției cu TVA este de : 70,205.24 lei, determinată conform bugetului 

proiectului. 

De asemenea pentru a asigura tratamentul egal și a respecta principiile achizițiilor publice conform 

art.2, alin.2 din legea 98/2016 (actualizată a achizițiilor publice), al tuturor ofertanților, prelungim 

termenul de depunere oferte cu 4 zile lucrătoare. 

Această prelungire a termenului de depunere al ofertelor are ca scop asigurarea timpului necesar 

pentru ofertanți de a putea să opereze modificările necesare în oferta lor. 
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Astfel la pagina 4 din invitația de participare la calendarul estimat al achiziției, conform 

prezentei erate vom avea: 

➢ Data limită de transmitere a ofertelor: 06.03.2023, ora 13:00.  

 

➢ Data de deschidere a ofertelor: 06.03.2023, ora 14:00.  

1. Etapa depunerii ofertelor  

 

Pentru participarea la procedura de achiziție, oferta ce cuprinde documentația de calificare, 

propunerea financiară și propunerea tehnică trebuie trimisă electronic prin e-mail la adresa de e-mail: 

adrian.vancea@softronic.ro,până în data de 06.03.2023, ora 13:00. 

Informarea ofertanților ce prevede îndreptarea din invitația de participare și decizia de prelungire a 

procedurii pentru ofertarea produsului „Sistem pentru generarea sarcinilor de compresiune și tracțiune 

pentru etalonare la locul de montaj a dinamometrelor de lucru” se va realiza prin trimiterea pe e-mail a 

prezentei erate. 

 

Manager proiect, 

Întocmit, 

Responsabil achiziții 

Persida Ciulu Vancea Adrian 
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