Anunt de tip erata Numarul 44536/10.10.2013 la anuntul de participare/selectie
Numarul 146058/27.08.2013
Sectiunea I: Autoritatea Contractanta
I.1)

Nume, adresa si persoana de contact
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69 , Localitatea: Iasi , Cod
postal: 700075 , Romania , Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice , Tel. +40
0232235100 , In atentia: Anca Muscheru , Email: achizitii.publice@icc.ro ,
Fax: +40 0232214425/210336 , Adresa internet (URL): www.icc.ro , Adresa
profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2)

Tip de organism de achizitie
Autoritate contractanta (in cazul unui contract care se afla sub incidenta Directivei CE
2004/18)

Sectiunea II: Obiectul contractului
II.1)

Descriere

II.1.1)

Denumirea atribuita contractului de catre autoritatea/entitatea contractanta (astfel cum s-a
stabilit in anuntul original)
Contract de achizitie publica de servicii de proiectare si asistenta tehnica a proiectantului
pentru obiectivul de investitii aferent proiectului “Transagropolis – Transfrontier
Agribusiness Support” cod MIS ETC 1132

II.1.2)

Descriere succinta al contractului sau al achizitiei (achizitiilor) (astfel cum s-a stabilit in
anuntul original)
Obiectul contractului îl constituie achizitionarea de servicii de proiectare si asistenta
tehnica a proiectantului pentru obiectivul de investitii aferent proiectului “Transagropolis
– Transfrontier Agribusiness Support”.
Valoarea estimata totala a contractului de servicii este de 762.550,36 lei fara TVA,
reprezentând 173.721, 46 euro, la cursul BNR din data de 26 iulie 2013, 1 EURO =
4.3895 RON
Cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute este 0 ( zero)
Descrierea serviciilor este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei
documentatii de atribuire.

II.1.3)

Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) (astfel cum s-a stabilit in anuntul
original)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

Sectiunea IV: Procedura
IV.1)

Tip de procedura

IV.1.1) IV.1.1) Tip de procedura (astfel cum s-a stabilit in anuntul original)
Licitatie deschisa
IV.2)

Informatii administrative

IV.2.1) Numar de referinta atribuit dosarului de catre autoritatea/entitatea contractanta (astfel
cum s-a stabilit in anuntul original, daca este cazul)
IV.2.2) Referinta pentru anunturile trimise electronic pentru
Anunt original trimis via: Expeditor electronic SJO
IV.2.3) Anunt la care face referire acesta publicatie
2013/S167-290335 din 29.08.2013
IV.2.4) Data expedierii anuntului original: 26.08.2013
Sectiunea VI: Informatii suplimentare
VI.1)

Prezentul anunt implica
Corectare

VI.2)

Informatii cu Privire la procedura incompleta de atribuire

VI.3)

Informatii care urmeaza sa fie corectate sau adaugate

VI.3.1) • Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta
VI.3.2) • In anuntul original
• In documentele de licitatie corespunzatoare
VI.3.3) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original
Locul textului ce urmeaza sa fie
modificat:

In loc de:

A se citi:

Date care urmeaza sa fie corectate in anuntul original
VI.3.4)
Locul datelor ce urmeaza sa fie
modificate:

In loc de:

IV.3.3) Termenul limita pentru
depunerea cererilor de documente sau
07.10.2013 15:00
pentru acces la documente

A se citi:

16.10.2013 15:00

IV.3.4) Termen limita pentru primirea
ofertelor sau a cererilor de participare 09.10.2013 09:00

18.10.2013 09:00

IV.3.8) Conditii de deschidere a

18.10.2013 11:00

09.10.2013 11:00

ofertelor
VI.3.5) Adrese si puncte de contact care urmeaza sa fie corectate
Locul textului ce urmeaza sa fie
modificat:

Adresa:

VI.3.6) Textul care urmeaza sa fie adaugat in anuntul original
Locul textului ce urmeaza sa fie
adaugat:
VI.4)

Textul ce urmeaza sa fie adaugat:

Alte informatii suplimentare
Termenele se prelungesc cu perioada in care procedura a fost suspendata.

