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Anunt de tip erata EN1008463 / 05.04.2019
Anunt de participare CN1009787 / 13.03.2019

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
JUDETUL SALAJ
Cod de identificare fiscala: 4494764; Adresa: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 12; 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:
«Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 108D: Crişeni (DN 1H) Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”»
Numar de referinta: 4494764/2019/8

II.1.2 Cod CPV Principal:
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

II.1.4) Descriere succinta:
Contractul are ca scop: «Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare drum județean DJ
108D: Crişeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693”» detaliat in urmatoarele etape:
Etapa I - Elaborare Proiect pentru autorizarea executarii lucrărilor si a proiectului de organizare a execuţiei lucrarilor (PAC si POE);
Etapa II- Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS);
ETAPA III - Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor;
ETAPA IV- Execuţia lucrărilor proiectate;
Valoarea totală a investiției supusă achiziției publice (proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări ) este de
36.077.078,92 lei fără TVA, din care:
• Proiect tehnic, DDE, asistenţă tehnică din partea proiectantului și taxe pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații: 930.467,72 lei,
fără TVA;
• Lucrări de construcţii-montaj (C+M): 34.974.858,16 lei, fără TVA;
• Cheltuieli pentru organizare de șantier (cheltuieli conexe) 5.1.2 – din Devizul general: 171.753,04 lei, fără TVA.
Durata contractului este de 30 luni de la semnarea contractului:
- durata pentru serviciile din etapa 1, respectiv elaborare Proiect pentru autorizarea ex-ecutării lucrărilor și proiect de organizare a
execuției lucrărilor (PAC și POE), conform HG nr.907/2016, va fi de maxim 2 luni de la data semnării contractului;
- durata pentru serviciile din etapa 2, respectiv elaborare proiect tehnic + detalii de ex-ecuție + caiet de sarcini (PT+DDE+CS), conform
HG nr.907/2016, va fi de maxim 2 luni de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor din etapa 2, ordin ce va fi emis după
recepția documentației din etapa 1;
- serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, se vor derula pe parcursul a 26 luni, de la data
menționată în Ordinul de începere a serviciilor din etapa 3, care va fi emis după data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, cu
posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens și fără costuri suplimentare, în
situaţia depăşirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul
de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depăşire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de
către Proiectant;
- durata lucrărilor din etapa 4 va fi de maxim 26 luni de la data menționată în Ordinul de începere a lucrărilor din etapa 4, ordin ce va fi
emis după recepția documentațiilor tehnice din etapa 1 și 2.
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Modul de realizare a corespondentei intre Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP, iar “Comunicare
rezultat procedura” se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti in Formularul 15.

Sectiunea VI: Informatii suplimentare
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.03.2019

VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare CN1009787
Numar anunt in JOUE: 2019/S 051-116569

SECTIUNEA VII: Modificari
VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate
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: III.1.3) Capacitatea tehnica
si profesionala
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat:
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala

Cerinta 5 Inf. subcontractantii / asociatii.
Ofertantul va completa lista cuprinzând
subcontractanți cu precizarea exacta a
partilor din contract care urmeaza a fi
îndeplinite de acestia si exprimarea valorica
a acestor parti. Ofertantul a carui oferta a
fost declarata câstigatoare are obligatia de
a prezenta contractul incheiat cu
subcontractanții. nominalizati în oferta,
înaintea semnarii contractului cu specificarea
concreta a partilor ce vor fi indeplinite, în
exprimare fizica-valorica. Pe parcursul
derularii contractului, contractantul nu are
dreptul de a înlocui subcontractanții
nominalizati în oferta fara acceptul
Autoritații Contractante, iar eventuala
înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la
modificarea Propunerii tehnice.sau financiare
initiale. Operatorul economic are obligatia
de a prezenta acordul de asociere.
Autoritatea contractantă are obligaţia de
a verifica inexistenţa unei situaţii de
excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167
din Legea 98/2016 în legătură cu
subcontractanţii propuşi.
În cazul în care este identificată o situaţie
de excludere, autoritatea contractantă
solicită
ofertantului/candidatului o singură dată să
înlocuiască un subcontractant în legătură cu
care a rezultat, în urma verificării, că se află
în această situaţie.

Cerinta 5 Inf. subcontractantii / asociatii.
Ofertantul va completa lista cuprinzând
subcontractanți cu precizarea exacta a
partilor din contract care urmeaza a fi
îndeplinite de acestia si exprimarea
procentuala a acestor parti. Ofertantul a
carui oferta a fost declarata câstigatoare are
obligatia de a prezenta contractul incheiat
cu subcontractanții. nominalizati în oferta,
înaintea semnarii contractului cu specificarea
concreta a partilor ce vor fi indeplinite, în
exprimare fizica-valorica. Pe parcursul
derularii contractului, contractantul nu are
dreptul de a înlocui subcontractanții
nominalizati în oferta fara acceptul
Autoritații Contractante, iar eventuala
înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la
modificarea Propunerii tehnice.sau financiare
initiale. Operatorul economic are obligatia
de a prezenta acordul de asociere.
Autoritatea contractantă are obligaţia de
a verifica inexistenţa unei situaţii de
excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167
din Legea 98/2016 în legătură cu
subcontractanţii propuşi.
În cazul în care este identificată o situaţie
de excludere, autoritatea contractantă
solicită
ofertantului/candidatului o singură dată să
înlocuiască un subcontractant în legătură cu
care a rezultat, în urma verificării, că se află
în această situaţie.

VII.2) Alte informatii suplimentare:
-
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