Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt de tip erata EN1029850 / 22.07.2021
Anunt de participare simplificat SCN1088969 / 08.07.2021

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:
Servicii privind elaborarea DALI și studii de specialitate pentru investiția Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Zalău”
Numar de referinta: 4494764/2021/41

II.1.2 Cod CPV Principal:
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descriere succinta:
Contractul are ca scop: Servicii privind elaborarea DALI și studii de specialitate pentru investiția Realizarea unui heliport pe corpul B din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”
DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului de servicii este de 6 luni de la semnarea acestuia.
Durata de realizare a documentatiilor va fi de 3 luni de la semnarea contractului.
Valoarea estimata totala este: 123.529,41 lei fără TVA
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12
Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de de-punere 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.
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
08.07.2021

VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare simplificat SCN1088969

SECTIUNEA VII: Modificari
VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate
VII.1.1) Motivul modificarii
Anunt publicat: [EN1029850/22.07.2021]
Generat la: 22.07.2021 09:40
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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
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat:
Conditii de deschidere a ofertelor

03.08.2021

11.08.2021

VII.2) Alte informatii suplimentare:
conform celor mentionate mai sus.
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