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Titlul proiectului: „Consiliere, inovare, simulare – pentru un acces real la piața muncii (C.I.S.)”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/139667
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Bacău

Nr. 92 din 15.05.2015

ANUNȚ TIP ERATĂ
Privind prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor la procedura de achiziție având ca
obiect
Închiriere de standuri expoziționale în cadrul proiectului Consiliere, inovare simulare pentru acces real pe piața muncii (CIS) - POSDRU/161/2.1/G/139667,
Cod CPV 79950000-8
Prin prezenta aducem la cunoștință tuturor celor interesați că se prelungirea termenului
limită de depunere a ofertelor la procedura de achiziție având ca obiect Închiriere de standuri
expoziționale în cadrul proiectului Consiliere, inovare simulare -pentru acces real pe piața
muncii (CIS) - POSDRU/161/2.1/G/139667, Cod CPV 79950000-8
Modificările care au avut loc în documentație sunt următoarele:
1. În loc de
”Data limita de primire a solicitărilor de clarificări: 13.05.2015; ora limita: 16.00”
Se modifică și se va citi:
”Data limita de primire a solicitărilor de clarificări: 18.05.2015; ora limita: 16.00”
2. În loc de
”Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 14.05.2015 ora 16:00”
Se modifică și se va citi:
” Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 18.05.2015; ora limita: 16:30”
3. În loc de
”Data limită de selecție/depunere a ofertelor: 15.05.2015; ora limita: 15:00”
Se modifică și se va citi:
”Data limită de selecție/depunere a ofertelor: 19.05.2015; ora limita: 15:00”
Celelalte elemente ale Documentației de Atribuire rămân neschimbate.
Date de contact: Tel. +40 740860511, Email: achizitii.cis@gmail.com , Fax: +40 234571038,
Inspector Școlar General
prof. Theodora Şotcan
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