Anunt de tip erata Numarul 47729/05.12.2013 la invitatia de participare Numarul
355014/23.10.2013

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 consultanta în management de proiect aferent proiectului
”REABILITAREA MANASTIRII GOLIA – ETAPA II”, Cod SMIS 47991

II.1.2)

Descriere succinta al contractului sau al achizitiei (achizitiilor) (astfel cum s-a stabilit
in anuntul original)
Se vor achizi?iona servicii de consultanta în management de proiect aferent proiectului
”REABILITAREA MANASTIRII GOLIA – ETAPA II”, Cod SMIS 47991.
Scopul achizi?iei consta în acordarea de sprijn managerial UIP pentru implementarea
efectiva a proiectului, organizarea ?i realizarea comunicarii, informarii ?i publicita?ii
proiectului, prin speciali?ti experimenta?i.
Descrierea serviciilor este disponibila în sectiunea Caiet de sarcini din cadrul prezentei
documentatii de atribuire.
Valoarea estimata totala a contractului de servicii este de 281.690,00 lei, reprezentând
63.581,17 euro, la cursul BNR din data de 07.10.2013, 1 euro = 4,4304 RON.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este zero (procentul este egal cu zero).

II.1.3)

Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) (astfel cum s-a stabilit in anuntul
original)

79411000-8 - Servicii generale de consultanta in management (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)
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:
IV.2.3) Anunt la care face referire acesta publicatie
IV.2.4) Data expedierii anuntului original:
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
In loc de:
A se citi:
modificat:
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE, ,,CERINTA NR. 4 CERINTA NR. 4 III.2.1) Criterii de calificare,
PERSONAL Operatorii
PERSONAL Operatorii
Capacitatea tehnica si/sau
economici participanti la
economici participanti la
profesionala, pct. b.2), pct. b 3) si b 4) procedura trebuie sa dispuna procedura trebuie sa dispuna
de resursele umane strict
de resursele umane strict

necesare indeplinirii in bune necesare indeplinirii in bune
conditii a
conditii a
contractului.Operatorii
contractului.Operatorii
economici vor asigura
economici vor asigura
urmatorul personal cheie
urmatorul personal cheie
minim:
minim:
.......................
............................................
EXPER?I TEHNICI:
b) EXPERTI TEHNICI:
- b.1) 1 (unu) specialist
- b.1) 1 (unu) specialist
tehnic CFDP; Cerin?e: tehnic CFDP; Cerin?e: Studii superioare în
Studii superioare în
domeniul tehnic –
domeniul tehnic –
specializarea cai ferate
specializarea cai ferate
drumuri si poduri (CFDP); - drumuri si poduri (CFDP); Experin?a profesionala
Experin?a profesionala
generala de minim 3 ani; - generala de minim 3 ani; Experienta profesionala
Experienta profesionala
specifica dovedita prin
specifica dovedita prin
participarea în cel pu?in un participarea în cel pu?in un
proiect/contract la nivelul proiect/contract la nivelul
caruia sa fi desfa?urat
caruia sa fi desfa?urat
activita?i similare celor ce activita?i similare celor ce
fac obiectul procedurii. Se fac obiectul procedurii. Se
vor prezenta: - Curriculum vor prezenta: - Curriculum
vitae cuprinzand informatii vitae cuprinzand informatii
referitoare la studii,
referitoare la studii,
pregatire profesionala si
pregatire profesionala si
calificare - conform
calificare - conform
Formular 10 - in original ?i Formular 10 - in original ?i
semnat de persoana
semnat de persoana
propusa; - Copii cu
propusa; - Copii cu
mentiunea “conform cu
mentiunea “conform cu
originalul” ale diplomelor si originalul” ale diplomelor si
certificatelor profesionale certificatelor profesionale
obtinute si mentionate în
obtinute si mentionate în
CV; - Declaratie de
CV; - Declaratie de
disponibilitate - Formular disponibilitate - Formular
11 - in original; - Contract 11 - in original; - Contract
de munca /contract de
de munca /contract de
colaborare/ angajament de colaborare/ angajament de
participare,
participare,
- b.2) 1 (unu) expert tehnic b.2) 1 (unu) expert tehnic in
in domeniul restaurarii si
domeniul restaurarii si
conservarii monumentelor conservarii monumentelor
istorice atestat MCC (conf. istorice atestat MCC
Ordinului 2495/2010)
Se vor prezenta:

Cerin?e: ? Atestat în
- Atestate valabile la data
domeniul: 6 limita de depunere a
Conservare/Restaurare
ofertelor, în copie lizibila
pictura murala; ?
semnata si stampilata pentru
Specializarile: - E “conformitate cu originalul”
executare lucrari; - Gde catre reprezentantul legal
urmarirea comportarii în
al operatorului economic;
timp ?i monitorizarea
- Declaratie de
monumentelor istorice;
disponibilitate - Formular
- b.3) 1 (unu) expert tehnic 11 - in original; - Contract
in domeniul restaurarii si
de munca /contract de
conservarii monumentelor colaborare/ angajament de
istorice atestat MCC (conf. participare.”
Ordinului 2495/2010)
.............................................
Cerin?e: ? Atestat în
domeniul: 7 Conservare/Restaurare
pictura pe lemn; ?
Specializarile: - E executare lucrari; - Gurmarirea comportarii în
timp ?i monitorizarea
monumentelor istorice;
- b.4) 1 (unu) expert tehnic
in domeniul restaurarii si
conservarii monumentelor
istorice atestat MCC (conf.
Ordinului 2495/2010)
Cerin?e: ? Atestat în
domeniul: 8 - Componente
artistice - Restaurare lemn,
lemn policrom, dupa caz; ?
Specializarile: - E executare lucrari; - Gurmarirea comportarii în
timp ?i monitorizarea
monumentelor istorice; Se
vor prezenta: - Atestate
valabile la data limita de
depunere a ofertelor - în
copie lizibila semnata si
stampilata pentru
“conformitate cu originalul”
de catre reprezentantul legal
al operatorului economic; Declaratie de disponibilitate

- Formular 11 - in original; Contract de munca /contract
de colaborare/ angajament
de participare
Nota: Cerinta privind
expertii tehnici in domeniul
restaurarii si conservarii
monumentelor istorice
atestati MCC (pct. b.2, b.3
si b.4) poate fi indeplinita
de una sau mai multe
persoane)”
................................
VI.3.4) Date care urmeaza sa fie corectate in anuntul original
Locul datelor ce urmeaza sa fie
modificate:
IV.3.4) Data limita de depunere a
ofertelor
IV.3.5) Data si ora deschiderii
ofertelor

In loc de:

A se citi:

07.11.2013 09:00

23.12.2013 09:00

07.11.2013 11:00

23.12.2013 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
Este necesara publicarea unei erate deoarece autoritatea contractanta a modificat
documentatia de atribuire, respectiv Fisa de date si caietul de sarcini urmare a Deciziei
CNSC nr. 4224/C8/4665,4672,4728,4765 din 22.11.2013, în temeiul art. 179 alin. 4)
lit. a) din OUG nr. 34/2006.
Totodata, autoritatea a decalat si termenele de depunere si deschidere a ofertelor,
conform art. 179 alin. 5 din OUG nr. 34/2006.

VI.5)

Data expedierii prezentului anunt
05.12.2013 16:21

