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Str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, cod 023761, sector 2, Bucureşti, Tel / Fax:+4 021/242 30 92, anp-uip-tb@anp.gov.ro 

ERATA  LA  
UIP-TB ANP Achiziţie servicii cazare vizite M&E proiect FG TB TFM-30.04.20131  
- Cererea de ofertă; 
- Anexa 1 - Termenii şi condiţii de livrare; 
 
UIP-TB Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu sediul în str. Maria Ghiculeasa 
nr. 47, sector 2 Bucureşti, reprezentată prin doamna dr. Lucia Mihailescu, 
coordonator UIP-TB ANP , în calitate de achizitor în cadrul achiziţiei lansate de 
Cererea de Ofertă nr. 750.317 din 29.04.2013  - Servicii de cazare şi masă pentru 
vizite în penitenciare, precizează faptul că erorile din în textul respectivei „Cereri de 
ofertă” şi din „Anexa 1 – Termenii şi condiţii de livrare” se vor corecta astfel:    
 
A. - Cererea de ofertă; 
Se înlocuieşte:  „1. Sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ 
pentru următoarele: 

- Servicii de cazare la hotel de minim 3* - maxim 4*, în camere single, pe 
teritoriul României, cu mic dejun inclus, - 240 camere  

Bugetul total disponibil pentru serviciile solicitate este de 15.840 Euro, inclusiv TVA.” 
Cu:     „1. Sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ 
pentru următoarele: 

- Servicii de cazare la hotel de minim 3* - maxim 4*, în camere single, pe 
teritoriul României, cu mic dejun inclus, - 243 camere  

Bugetul total disponibil pentru serviciile solicitate este de 13.680 Euro, inclusiv TVA.  
 
B. - Anexa 1 - Termenii şi condiţii de livrare; 
Se înlocuieşte:  Anexa 1 la CO nr. 750.317/29.04.2013 Termeni şi Condiţii de 
Livrare 1.Preţuri şi termene de furnizare,  

Denumire 
serviciu  

 
Cant 

  
(1) (2) 

Servicii cazare camera 
single si mic dejun 240 

 Cu:   Anexa 1 la CO nr. 750.317/29.04.2013 Termeni şi Condiţii de Livrare 
1.Preţuri şi termene de furnizare, 

Denumire 
serviciu  

 
Cant 

  
(1) (2) 

Servicii cazare camera 
single si mic dejun 243 

 
Celelalte prevederi din Cererea de Oferta nu se modifică.  
                                                        
1 http://www.raa.ro/achizitii/uip-tb-anp-achizitie-servicii-cazare-vizite-mande-proiect-fg-tb-tfm-30-04-2013.html 


