Anunt de tip erata Numarul 56900/26.06.2014 la invitatia de participare Numarul 361536/18.06.2014

Detaliu anunt
Stare anunt: Publicat
Data transmiterii in SEAP: 26.06.2014 16:00
Data acceptarii ANRMAP: 26.06.2014 16:10
Data publicarii in SEAP: 26.06.2014 16:10
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 furnizare saltea pneumatica destinata salvarii persoanelor de la inaltimi pentru Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta Iasi.
II.1.2)

Descriere succinta al contractului sau al achizitiei (achizitiilor) (astfel cum s‐a stabilit in anuntul original)

Contractul va avea ca obiect furnizare saltea pneumatica destinata salvarii persoanelor de la inaltimi pentru Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta Iasi, compusa din:
•

Salteaua pneumatica cu zona de aterizare (marcata cu cercuri) cu sistem de

fante pentru eliminarea suprapresiunii si sistem de fixare pe sol,
•

Ventilatoare – 2 buc;

•

Bobine cablu pentru alimentare – 2 buc.

•

Husa pentru împachetare si transport,

•

Kit de reparatii si piese de rezerva,

•

Remorca pentru transport.

Furnizorul va asigura realizarea probelor functionale ale echipamentului livrat si instruirea personalului beneficiar; echipamentul trebuie livrat împreuna cu toate accesoriile necesare punerii în
functiune chiar daca acestea nu au fost solicitate în mod expres în prezentul caiet de sarcini; toate produsele ce alcatuiesc completul trebuie sa fie compatibile functional. La punerea în functiune se
va semna un proces – verbal de punere în functiune, în baza unor testari complete a echipamentului.
Receptia echipamentelor solicitate se va realiza in termen de 15 zile de la primirea acestora.
Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor cel mai târziu în perioada 24‐31 a lunii calendaristice imediat urmatoare lunii în care s‐a efectuat receptia cantitativa si calitativa a
echipamentelor livrate.
Nu se accepta oferta alternativa.
Pretul contractului este ferm , nu se actualizeaza si nu se revizuieste.
II.1.3)

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

35100000‐5 ‐ Echipament de urgenta si de siguranta (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 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: In loc de:

A se citi:

IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor 04.07.2014 09:00

11.07.2014 09:00

IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor

11.07.2014 11:00

VI.3.5)

04.07.2014 11:00

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

Autoritatea contractanta a modificat, prin Clarificarea nr. 2 publicata in SEAP in data de 26.06.2014, termenul de livrarea al produselor. In vederea respectarii principiului tratamentului egal,
autoritatea contractanta decaleaza termenul de depunere si deschidere al ofertelor.
In acest sens, este necesar publicarea unei erate, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. 1 din HG nr. 925/2006.

VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

26.06.2014 16:00

