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SCRISOARE DE RECOMANDARE
Penitenciarul Satu Mare, cu sediul în mun. Satu Mare, str. Mileniului, nr. 2, își
exprimă aprecierea față de colaborarea cu S.C. SPAKK GROUP S.R.L. Satu Mare.
Colaborarea unității noastre cu această societate a început în anul 2013, prin
achiziție publică de servicii de proiectare privind „DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A
LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII (D.A.L.I.) pentru lucrarea de intervenţii de
natura investiţiilor <Transformare atelier producţie în spaţii detenţie> la
Penitenciarul Satu Mare” și a continuat în anul 2014 prin achiziție publică de servicii
de proiectare privind „PROIECT TEHNIC pentru lucrarea de intervenţii de natura
investiţiilor <Transformare atelier producţie în spaţii detenţie> la Penitenciarul Satu
Mare”.
Ambele proiecte au fost întocmite și predate la timp, în perioadele convenite prin
contractele încheiate între părți și în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în
vigoare aplicabile, la standardele de calitate asumate, fapt certificat și de Comisia Tehnico
– Economică din Administrația Națională a Penitenciarelor, prin aprobarea acestor
proiecte, fără obiecții. Mai mult, pe perioada implementării proiectului mai sus menționat
(2015 - 2017), atât pe timpul execuției, cât pe timpul recepției, personalul societății (ex.:
arhitect, ingineri) a asigurat asistență tehnică în mod permanent și la un nivel maxim de
implicare și seriozitate, răspunzând întotdeauna prompt la toate solicitările noastre pentru
atingerea obiectivelor propuse prin <Planul anual de implementare a strategiei de
dezvoltare a sistemului penitenciar 2015-2020 - Obiectivul Strategic nr. 5 „Modernizarea și
dezvoltarea infrastructurii sistemului penitenciar”>.
Având în vedere cele de mai sus, ne declarăm foarte mulțumiți de calitatea
deosebită a serviciilor prestate de S.C. SPaAKK GROUP S.R.L. Satu Mare și de
profesionalismul reprezentanților acesteia, fapt pentru care RECOMANDĂM această
societate ca un remarcabil furnizor de servicii de proiectare, de încredere pentru
orice firmă cu care va relaționa.
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