Anunt de tip erata Numarul 34328/09.04.2013 la anuntul de participare/selectie Numarul
142141/22.02.2013
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
0232214425/210/336 , 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 servicii de asistenta tehnica privind supervizarea contractelor aferente
„Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Iasi”.

II.1.2)

Descriere succinta al contractului sau al achizitiei (achizitiilor) (astfel cum s-a stabilit in
anuntul original)
Obiectivul general al acestui contract este de a asigura executia cu succes a lucrarilor si
implementarea cu succes a proiectului„Sistemului de management integrat al deseurilor in
judetul Iasi”, asigurand in acelasi timp respectarea standardelor din legislatia nationala si
europeana privind executia lucrarilor si protectia mediului.
Prezentul contract are ca scop acordarea de catre Prestator de asistenta tehnica specifica in
supervizarea executiei lucrarilor si furnizarii de echipamente.
Valoarea estimata a contractului este de 5.887.949,88 lei, fara TVA, echivalent a 1.326.563
euro, la cursul Inforeuro din luna ianuarie 2013 de 1 euro = 4,4385 lei. Valoarea estimata
nu cuprinde cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute.Valoarea cheltuielilor
diverse si neprevazute aferente acestui contract este "0".
Clauza suspensiva
Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca
incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de incheierea contractului de
finantare cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, directia AMPOS MEDIU
(fonduri europene), semnarea contractului facandu-se cu respectarea dispozitiilor art. 94
din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere dispozitiile OUG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu
ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi
asigurate prin semnarea contractului de finantare cu Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice.
In cazul în care, indiferent de motive, contractul de finantare cu Ministerul Mediului si
Schimbarilor Climatice nu se va semna, Autoritatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a
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aplica prevederile art. 209 alin (1) lit. c) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, dupa primirea notificarii din partea Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice cu privire la neacordarea finantarii, fiind imposibila încheierea contractului de
achizitie publica.
Ofertantii din cadrul acestei proceduri înteleg ca Autoritatea Contractanta si/sau Ministerul
Mediului nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu în cazul anularii
procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea
Contractanta si/sau Ministerul Mediului au fost notificati asupra existentei unui asemenea
prejudiciu.
Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiilor speciale de mai
sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii
pe care le-ar putea suferi în situatia descrisa.
II.1.3)

Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) (astfel cum s-a stabilit in anuntul
original)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (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/S040-064453 din 26.02.2013
IV.2.4) Data expedierii anuntului original: 21.02.2013
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
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• In documentele de licitatie corespunzatoare
VI.3.3) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original
Locul textului ce urmeaza sa fie
In loc de:
modificat:
III.2.3) Capacitatea tehnica, Cerinta nr. ”Expert principal 4: Expert
4 Personal
protectia muncii
- Calificari si competente:
o Certificare profesionala
expert in Securitate si
Sanatate in Munca cod COR
242304, in conformitate cu
Legea 319/2006 a securitatii
si sanatatii in munca si HGR
1.425/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006
- Experienta profesionala
generala:
o Minim 5 ani de experienta
profesionala generala;
- Experienta in cel putin 1
contract de infrastructura
(prestat) in care a detinut
functia de expert protectia
muncii..”.

A se citi:
”Expert principal 4: Expert
protectia muncii
- Calificari si competente:
o Certificare profesionala
expert in Securitate si
Sanatate in Munca cod COR
242304, in conformitate cu
Legea 319/2006 a securitatii
si sanatatii in munca si HGR
1.425/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006, sau
echivalent.
- Experienta profesionala
generala:
o Minim 5 ani de experienta
profesionala generala;
- Experienta in cel putin 1
contract de infrastructura
(prestat) in care a detinut
functia de expert protectia
muncii.”

VI.3.4) Date care urmeaza sa fie corectate in anuntul original
Locul datelor ce urmeaza sa fie
modificate:
IV.3.3) Termenul limita pentru
depunerea cererilor de documente sau
pentru acces la documente
IV.3.4) Termen limita pentru primirea
ofertelor sau a cererilor de participare
IV.3.8) Conditii de deschidere a
ofertelor

In loc de:

A se citi:

08.05.2013 12:00

14.05.2013 15:00

10.05.2013 09:00

16.05.2013 09:00

10.05.2013 11:00

16.05.2013 11:00

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
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Publicarea eratei a fost impusa ca urmare a masurilor de remediere adoptate de autoritatea
contractanta in temeiul art. 256^3 alin. 1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare. De asemenea, conform art. 50^1 alin. 3 din OUG nr. 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, a fost prelungita perioada necesara elaborarii
ofertelor.
VI.5)

Data expedierii prezentului anunt
08.04.2013 13:40
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