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INREGISTRARE
ACCES IN SISTEM

Anunt de tip erata Numarul 33152/20.03.2013 la anuntul de participare/selectie Numarul 142064/21.02.2013
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)
II.1.1)

DESCRIERE
Denumirea atribuita contractului de catre autoritatea/entitatea contractanta (astfel cum s-a stabilit in anuntul original)
Contract de proiectare si executie lucrari „Extindere si Modernizare Centru de Management al Deseurilor in Judetul Iasi” din cadrul
proiectului "Sistem 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)
Obiect 1.1 – Extindere capacitate statie de sortare Tutora
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei instalatii de sortare a deseurilor de capacitate 22.000 tone/an in
localitatea Tutora includ:
- Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia – Extindere capacitate statie de sortare la Tutora.
Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in
conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
- Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei
- Lucrari de constructie
- Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
- Testare si punere in functiune
- Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare
a Defectelor, atunci cand este necesar
- Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni
- Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
Obiect 1.2 – Statie de tratare mecano biologica Tutora
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei instalatii de tratare mecano-biologica a deseurilor de capacitate 140 000
tone/an in localitatea Tutora includ:
- Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru investitia - Statie de tratare mecano biologica la Tutora.
Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in
conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.
- Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei
- Lucrari de constructie
- Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice
- Testare si punere in functiune
- Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare

a Defectelor, atunci cand este necesar
- Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni
- Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

O descriere completa a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, este disponibila în sectiunea tehnica a documentatiei de
atribuire.
II.1.3)

Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) (astfel cum s-a stabilit in anuntul original)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45252123-6 - Instalatii de sortare (Rev.2)
71321000-4 - Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
IV.1.1)

TIP DE PROCEDURA
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/S039-061793 din 23.02.2013

IV.2.4)

Data expedierii anuntului original: 20.02.2013

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)
VI.3.2)
VI.3.3)

• Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta
• In anuntul original
Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original

Locul textului ce urmeaza sa fie modificat:

In loc de:

A se citi:

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
VI.3.5)

28.03.2013 12:00

22.04.2013 12:00

10.04.2013 09:00

24.04.2013 09:00

10.04.2013 11:00

24.04.2013 11:00

Adresa:

Textul care urmeaza sa fie adaugat in anuntul original

Locul textului ce urmeaza sa fie adaugat:
VI.4)

A se citi:

Adrese si puncte de contact care urmeaza sa fie corectate

Locul textului ce urmeaza sa fie modificat:
VI.3.6)

In loc de:

Textul ce urmeaza sa fie adaugat:

ALTE INFORMATII SUPLIMENTARE
Perioada necesara elaborarii ofertelor a fost prelungita ca urmare a solicitarilor operatorilor economici.

VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
19.03.2013 14:34
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