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ANUNȚ DE TIP ERATA

în vederea achiziționării de servicii de asigurare profesională
a membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor Directoratului.

CĂTRE: TOȚI CEI INTERESAȚI

Referitor la: Anuntul privind procedura sde licitatie deschisa pentru achizitionarea 
de servicii de asigurare profesională

 SOCIETATEA  DE  ADMINISTRARE  A  PARTICIPAȚIILOR  ÎN  ENERGIE  S.A, societate
administrată în sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, telefon:
+40765  935 180;  e-mail:  office@sape-energie.ro,  CIF:  RO33134190,  înregistrată  la  Registrul
Comerțului  cu  nr.  J40/5394/2014,  a  inițiat  procesul  de  achiziție  de  servicii  de  asigurare  de
răspundere  profesională  a  membrilor  Consiliului  de  Supraveghere  (5  persoane)  și  membrilor
Directoratului (3 persoane) prin publicarea anuntului de participare, publicat in data de 14.07.2022
pe  site-ul  societatii.  (https://www.sape-energie.ro/achizitii/anunt-de-participare-la-procedura-de-
licitatie-deschisa-pentru-achizitie-servicii-de-asigurare-de-raspundere-profesionala/).

INFORMATII CARE URMEAZA SA FIE MODIFICATE

Motivul modificării

Modificarea informatiilor originale oferite de SAPE SA prin anunțul  de participare, publicat  in
data  de  14.07.2022  pe  site-ul  societatii,  se  referă  la  data  limită  de  depunere  a  ofertelor  în
procedura de licitatie deschisa, data a carei prelungire a fost solicitata de catre unii dintre posibilii
ofertanti.

În loc de A se citi
Data  şi  ora  limită  pentru  depunerea
ofertelor : 29.07.2022, ora 10:00

Data  şi  ora  limită  pentru  depunerea
ofertelor : 04.08.2022, pana la sfarsitul zilei

Textul care urmează să fie corectat

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la Biroul Comercial:

Gabriel Marcu, telefon 0772 221 975, gabriel.marcu@sape-energie.ro
Catalina Turtoi, telefon 00721 562 582, catalina.turtoi@sape-energie.ro

Șef Birou Comercial,
Gabriel Marcu
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