Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt de tip erata EN1009422 / 08.05.2019
Anunt de participare simplificat SCN1037803 / 15.02.2019

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
JUDETUL HARGHITA
Cod de identificare fiscala: 4245763; Adresa: Strada: P-ta Libertatii, nr. 5; Localitatea: Miercurea-Ciuc; Cod NUTS: RO124 Harghita; Cod
postal: 530140; Tara: Romania; Persoana de contact: ANDRAS BALINT; Telefon: +40 266207720; Fax: +40 266207725; E-mail:
achizitiipublice@judetulharghita.ro; Adresa internet: (URL) www.judetulharghita.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.elicitatie.ro;

Sectiunea II: Obiect
II.1) Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Reamenajarea şi extinderea Spitalului Judetean de Urgentă Miercurea Ciuc – lucrări în continuare necesare finalizării proiectului
Numar de referinta: 4245763/2019/C26

II.1.2 Cod CPV Principal:
45215140-0 - Lucrari de constructii de unitati spitalicesti (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

II.1.4) Descriere succinta:
Executarea lucrărilor este necesară pentru:
- consolidarea clădirii existente (care nu asigură cerința fundamentală stabilită de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
referitoare la rezistența mecanică și stabilitate)
- se dorește realizarea mai multor săli noi de operație prim reamenajarea etajului 2 și supraetajarea clădirii (corp C)
- lucrările au fost demarate în baza proiectului, nr. 5607/2010, elaborat de SC Danina Star SRL Brașov dar nu au fost finalizate de
constructor
Obiectul contractului este continuarea și finalizarea lucrărilor, în baza Proiectului Tehnic revizuit elaborat de SC Studio Art Construct SRL
București, pentru îndeplinirea exigențelor minime necesare obținerii acreditării și punerii în funcțiune a obiectivului.
- Operatorul economic are dreptul de a solicita clarificari/informații suplimentare la documentația de atribuire pana in a 9-a zi înainte de
data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de
clarificare/informațiilor suplimentare in a 5-a zi înainte de termenul limita de deschidere a ofertelor.
Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în volumul Proiect Tehnic revizuit și
anexele aferente și include:
i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor cu și fără montaj, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv
orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuția lucrărilor;
ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la
autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;
iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar
necesar pentru execuția lucrărilor;
iv. orice verificare, reglare,probe, punere în funcțiune, recepție,testare și testele relevanteașa cum sunt aceste testări și teste solicitate
prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții și de Proiectul anexat;
v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;
vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;
vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau
activități provizorii;
viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor
ix. Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare,
întreținere/piese de schimb și programare a instalațiilor și utilajelor în limba română.
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Sectiunea VI: Informatii suplimentare
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.02.2019

VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare simplificat SCN1037803

SECTIUNEA VII: Modificari
VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate
VII.1.1) Motivul modificarii
Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta

VII.1.2) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original
Numarul sectiunii

In loc de

A se citi

Numarul sectiunii: IV.2.2) Termen limita
pentru primirea ofertelor / candidaturilor, a
cererilor de participare sau a scrisorii de
exprimare a interesului
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: -

13.05.2019 15:00

29.05.2019 15:00

Numarul sectiunii: IV.2.7) Conditii de
deschidere a ofertelor
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: -

13.05.2019 15:00

29.05.2019 15:00

Numarul sectiunii: IV.2.6) Perioada minima
pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi
mentina oferta
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: -

10.09.2019

26.09.2019

VII.2) Alte informatii suplimentare:
-
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