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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:
Execuție lucrări - Covoare bituminoase

Numar de referinta: 4494764/2019/34
 

II.1.2 Cod CPV Principal:
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

 
II.1.4) Descriere succinta:
Acordul-cadru are ca scop execuție lucrări ,,COVOARE BITUMINOASE” care constau în următoarele lucrări:
-   Acostamente
-   Refacere fundații îmbrăcăminte bituminoasă (30 cm balast, 20 cm piatră spartă, 8 cm BAD 22,4)
-   Refacere fundații îmbrăcăminte beton fără spargere dale (30 cm balast, 20 cm piatră spartă, 8 cm BAD 22,4)
-   Refacere fundații îmbrăcăminte beton cu spargere dale (30 cm balast, 20 cm piatră spartă, 8 cm BAD 22,4)
-   Plombări gropi cu mixture asfaltică BAD 22,4
-   Colmatare rosturi și fisuri
-   Așternere geocompozit
-   Preluări denivelări
-   Covor bituminos
-   Decolmatări șanțuri (0,18 mc/ml)
-   Marcaje rutiere
Valoarea totală estimată fără TVA a acordului cadru: intervalul 46.588.628,84 lei și 63.025.141,37 lei.
Valoare în lei fără TVA contract subsecvent I: intervalul 3.089.711,29 lei și 4.201.648,00 lei
Valoare în lei fără TVA contract subsecvent II: intervalul 12.418.420,60 lei și 16.806.686,65 lei
Valoare în lei fără TVA contract subsecvent III: intervalul 12.432.198,78 lei și 16.806.722,69 lei
Valoare în lei fără TVA contract subsecvent IV: intervalul 18.648.298,17 lei și 25.210.084,03 lei
 
Valoarea minimă și maximă aferentă contractelor subsecvente este în conformitate cu cantitățile de lucrări minime și maxime menționate
în Anexa 2-2, Anexa 2-3, Anexa 2-4, Anexa 2-5 la caietul de sarcini.
 
Durata acordului cadru este de 48 luni.
Durata de execuție a lucrărilor, pentru fiecare contract subsecvent este de 6 luni de la semnarea contractului.
Autoritatea Contractantă va încheia cel puțin un Contract subsecvent în decursul unui an calendaristic.
 
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15
Autoritatea Contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise de operatorii economici până în a 11-a zi dinainte de termenul
stabilit pentru depunerea ofertelor.
 
Modul de realizare a corespondentei intre Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP, iar “Comunicare rezultat
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procedura” se va realiza prin intermediul e-mail declarat de ofertanti in Formularul 15.
 

Sectiunea VI:  Informatii suplimentare
 

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.06.2019

 
VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare CN1012603
Numar anunt in JOUE: 2019/S 125-304490

 

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

 

 
VII.2) Alte informatii suplimentare:
-

 

Numarul sectiunii In loc de A se citi

Numarul sectiunii: IV.2.2) Termen limita
pentru primirea ofertelor / candidaturilor, a
cererilor de participare sau a scrisorii de
exprimare a interesului
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: -

19.08.2019 15:00 26.08.2019 15:00

Numarul sectiunii: IV.2.7) Conditii de
deschidere a ofertelor
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: -

19.08.2019 15:00 26.08.2019 15:00

Numarul sectiunii: IV.2.6) Perioada minima
pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi
mentina oferta
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: -

19.08.2020 26.08.2020
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