
Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă (astfel cum s-a stabilit în anunțul original)

I.1) Denumire şi adrese 1

Denumire oficială: Număr naţional de înregistrare: 2

Adresă:

Localitate: Cod NUTS: Cod poștal: Țară:

Persoană de contact: Telefon:

E-mail: Fax:

Adresă (adrese) internet
Adresa principală: (URL)
Adresa profilului cumpărătorului: (URL)

Secțiunea II: Obiect (astfel cum s-a stabilit în anunțul original)

II.1) Obiectul achiziției
II.1.1) Titlu: Număr de referinţă: 2

II.1.2) Cod CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Cod CPV suplimentar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Tipul contractului   ◯  Lucrări    ◯ Produse    ◯  Servicii

II.1.4) Descriere succintă:

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.5) Data expedierii prezentului anunț: (zz/ll/aaaa)

VI.6) Nr. de referință al anunțului original

Anunţ original trimis via 7  ◯ eNotices  ◯ TED eSender  ◯ Alte mijloace:

Numele de utilizator TED eSender:  [        ] 7   Numele de utilizator al clientului în TED eSender:  [        ] 7

Nr. de referinţă al anunţului: [    ][    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ] 7 (anul și numărul documentului)

Numărul anunţului în JO S: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ]

Data expedierii anunţului original: 7 (zz/ll/aaaa)

Erată
Anunț referitor la modificări sau informații suplimentare

Directiva 2014/23/UE
Directiva 2014/24/UE
Directiva 2014/25/UE

Atenționare: În cazul în care rectificările sau modificările aduse anunțurilor duc la o modificare substanțială a condițiilor 
de concurență, este necesar să se prelungească termenele inițiale sau să se lanseze o nouă procedură.
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Secțiunea VII: Modificări
VII.1) Informații care urmează să fie modificate sau adăugate 

VII.1.1) Motivul modificării 7

◯ Modificarea informaţiilor originale oferite de autoritatea contractantă
◯ Publicaţia de pe TED nu respectă informaţiile originale oferite de autoritatea contractantă

VII.1.2) Text care urmează să fie corectat în anunțul original 1 (a se indica secțiunea conexă şi numărul punctului din anunțul inițial)

Numărul secţiunii: [    ].[    ].[    ]
Lot nr.: 2

Locul textului ce urmează să fie 
modificat:

În loc de: A se citi:

Numărul secţiunii: [    ].[    ].[    ]
Lot nr.: 2

Locul textului ce urmează să fie 
modificat:

În loc de
Cod CPV principal: 
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    
Cod CPV suplimentar: 2 [    ][    ][    ][    ]

A se citi
Cod CPV principal: 
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    
Cod CPV suplimentar: 2 [    ][    ][    ][    ]

Numărul secţiunii: [    ].[    ].[    ]
Locul textului ce urmează să fie 
modificat:

În loc de
Data: (zz/ll/aaaa)
Ora locală: (hh:mm)

A se citi
Data: (zz/ll/aaaa)
Ora locală: (hh:mm)

VII.2) Alte informații suplimentare: 2
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Autorității contractante/entității contractante îi revine responsabilitatea de a asigura conformitatea cu legislația Uniunii Europene şi cu orice lege 
aplicabilă.

1 a se repeta de câte ori este necesar
2 dacă este cazul
7 informații obligatorii care nu trebuie publicate
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