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Anunt de tip erata EN1000491 / 11.06.2018
Anunt de participare CN1000318 / 10.05.2018

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
Cod de identificare fiscala: 14942091; Adresa: Strada: Unirii, nr. 74, Sector: -, Judet: Bucuresti; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321
Bucuresti; Cod postal: 030837; Tara: Romania; Persoana de contact: VALENTIN VLADU; Telefon: +40 0213160809; Fax: +40 0213160808; Email: valentin.vladu@onrc.ro; Adresa internet: (URL) www.onrc.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

Sectiunea II: Obiect
II.1) Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Servicii de curatare a birourilor pentru ONRC si oficiile registrului comertului de pe langa tribunalele teritoriale
Numar de referinta: 2018_L4

II.1.2 Cod CPV Principal:
90919200-4 - Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descriere succinta:
Obiectul acordului cadru îl reprezinta servicii de curatare a birourilor pentru ONRC si oficiile registrului comertului de pe langa tribunalele
teritoriale situate in resedintele de judet. Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari
sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In
masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate de catre operatorii economici interesati in termenul
prevazut in anuntul de participare, autoritatea contractanta va raspunde acestor solicitari in a zecea zi inainte de data limita de depunere
a ofertelor.

Sectiunea VI: Informatii suplimentare
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2018

VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare CN1000318
Numar anunt in JOUE: 2018/S 095-216298

SECTIUNEA VII: Modificari
VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate
VII.1.1) Motivul modificarii
Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta

VII.1.2) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original
Numarul sectiunii
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Numarul sectiunii: IV.2.2) Termen limita
pentru primirea ofertelor / candidaturilor, a
cererilor de participare sau a scrisorii de
exprimare a interesului
Lot nr.: 1 Prestarea serviciilor de curatenie a
sediului Oficiului Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Alba
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat:
Lot nr.: 1

15.06.2018 15:00

26.06.2018 15:00

Numarul sectiunii: IV.2.6) Perioada minima
pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi
mentina oferta
Lot nr.: 1 Prestarea serviciilor de curatenie a
sediului Oficiului Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Alba
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat:
Lot nr.: 1

15.10.2018

26.10.2018

VII.2) Alte informatii suplimentare:
-
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