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Anunt de tip erata EN1031311 / 16.09.2021
Anunt de participare simplificat SCN1092114 / 31.08.2021

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
JUDETUL SALAJ
Cod de identificare fiscala: 4494764; Adresa: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 11, Sector: -, Judet: Salaj; Localitatea: Zalau; Cod NUTS: RO116
Salaj; Cod postal: 450058; Tara: Romania; Persoana de contact: Maria Vultur; Telefon: +40 0260614120; Fax: +40 0260661097; E-mail:
licitatiesj@cjsj.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cjsj.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

Sectiunea II: Obiect
II.1) Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Execuție lucrări pentru ”EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE
URGENȚĂ ZALĂU”
Numar de referinta: 4494764/2021/110

II.1.2 Cod CPV Principal:
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

II.1.4) Descriere succinta:
Contractul are ca scop execuție lucrări având ca obiect: ”EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU”
Durata totală a contractului este de 10 de luni de la semnarea acestuia .
Durata de execuție a lucrărilor este de 6 luni de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor .
Valoarea totală estimată a lucrărilor care vor fi supuse procedurii de achiziţie publică este de 3.069.206,17 lei fără TVA, din care:
C+M - 2.970.813,21 lei, fără TVA;
Cheltuieli conexe organizării de șantier - 0 lei;
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 98.392,96 lei, fără TVA.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12
Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor în a 7 zi înainte de
data limită de depunere a ofertelor.
Solicitările de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil.
Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP.

Sectiunea VI: Informatii suplimentare
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.08.2021

VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare simplificat SCN1092114

SECTIUNEA VII: Modificari
VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate
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VII.1.1) Motivul modificarii
Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta

VII.1.2) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original
Numarul sectiunii

In loc de

A se citi

Numarul sectiunii: IV.2.7) Conditii de
deschidere a ofertelor

27.09.2021

11.10.2021

VII.2) Alte informatii suplimentare:
Avand in vedere ca la Documentatie de atribuire depusa in SEAP au fost introduse fise tehnice aferente echipamentelor-instalatii termice
care pot fi vizualizate de potentialii ofertanti incepand doar cu aceasta data, pentru intocmirea unei oferte conforme s-a decalat termenul
de depunere a ofertelor
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