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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.e-
licitatie.ro; 

 

Sectiunea II: Obiect
 

II.1) Obiectul achizitiei
 

II.1.1 Titlu:
„Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500, inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și repararea a 4 podețe afectate de inundațiile din
perioada 7 iunie-4 iulie 2016

Numar de referinta: 4245763_2019_PAAPD1060419
 

II.1.2 Cod CPV Principal:
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

 
II.1.4) Descriere succinta:
Vor fi executate lucrările prevăzute în proiectul tehnic realizat de POD- PROIECT SRL, detaliile de execuție și caietului de sarcini pe
specialități, elaborate de proiectantul lucrărilor aferente investiției, puse la dispoziţie de Achizitor, respectiv se va realiza reabilitarea
drumului DJ 123 pe 14.500 ml, executarea de podețe la km 18+591 și km 19+758, de poduri la km 7+282, km 15+069, km 16+059, km
21+230, km 21+497
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile. Autoritatea contractantă va
răspunde în mod cIar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/ informațiiIor suplimentare in a 12-a zi înainte de termenul limită de
depunere a ofertelor.

 

Sectiunea VI:  Informatii suplimentare
 

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2019

 
VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare CN1012094
Numar anunt in JOUE: 2019/S 113-276336

 

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
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VII.2) Alte informatii suplimentare:
-

 

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: -

15.07.2019 15:00 24.07.2019 15:00

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

15.07.2019 15:00 24.07.2019 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: -

15.11.2019 20.11.2019
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