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APROBAT 
 

 
Membru Directorat 

ION GABRIEL GROZAVU 

Președinte Directorat 
Dr.Nicolae Bogdan Codruţ 

STĂNESCU 

 
Membru Directorat 

Luiza MARIAN 
 

 

ANUNȚ DE TIP ERATA 

 

 

CĂTRE:  TOȚI CEI INTERESAȚI 

Referitor la:   Anuntul de consultare a pietei cu nr. 1539/26.05.2021 

 

 SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A, societate 
administrată în sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, telefon: 
+4021 659 60 38 ; e-mail: office@sape-energie.ro, CIF: RO33134190, înregistrată la Registrul 
Comerțului cu nr. J40/5394/2014, a inițiat procesul privind pregatirea achiziției de servicii de 
asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere (5 persoane) și 
membrilor Directoratului (3 persoane) prin publicarea anuntului de consultare a pietei cu nr. 
1539/26.05.2021. 

 

INFORMATII CARE URMEAZA SA FIE MODIFICATE 

 

Motivul modificării 

Modificarea informatiilor originale oferite de SAPE SA prin anunțul de consultare se referă la data 
limită de depunere a ofertelor în procedura de consultare a pieței, având în vedere cumulul 
informațiilor solicitate de potențialii ofertanții pentru realizarea ofertei de servicii de asigurare 
profesională. 

Textul care urmează să fie corectat 

În loc de A se citi 
Față de această situație, pentru estimarea valorii 
contractuale si pentru identificarea celei mai 
bune solutii privind asigurarile profesionale 
enuntate mai sus, vă invităm să ne transmiteți 
estimarea de preț privind valoarea serviciilor 
descrise conform documentatiei atasate. 

Față de această situație, pentru estimarea valorii 
contractuale si pentru identificarea celei mai 
bune solutii privind asigurarile profesionale 
enuntate mai sus, vă invităm să ne transmiteți 
estimarea de preț privind valoarea serviciilor 
descrise conform documentatiei atasate. 
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Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la: Biroul Comercial – Șef Birou Comercial 
Gabriel Marcu, telefon 0772 221 975, gabriel.marcu@sape-energie.ro 

 

 

Șef Birou Comercial, 

Gabriel Marcu 

 

Astfel, fiecare ofertant va  prezenta până la data  
de 03.06.2021, o ofertă tehnică și financiară 
estimativă cât mai detaliată și in concordanță cu 
cerințele caietului de sarcini atașat la prezentul 
anunț. 
 

Astfel, fiecare ofertant va  prezenta până la data 
de 07.06.2021, o ofertă tehnică și financiară 
estimativă cât mai detaliată și in concordanță cu 
cerințele caietului de sarcini atașat la prezentul 
anunț. 
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