Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt de tip erata EN1008958 / 25.04.2019
Anunt de participare CN1010196 / 27.03.2019

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Cod de identificare fiscala: 16054368; Adresa: prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, Strada: Coriolan Băran nr. 18;
Localitatea: Timisoara; Cod NUTS: RO424 Timiş; Cod postal: 300238; Tara: Romania; Persoana de contact: Gillea Ioana Alina; Telefon: +40
256246631; Fax: +40 256246601; E-mail: licitatii@drdptm.ro; Adresa internet: (URL) www.drdptm.ro; Adresa web a profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

Sectiunea II: Obiect
II.1) Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
„Proiectare și execuție lucrări de reciclare pe DN 68A km 38+900 - 53+600”
Numar de referinta: Cod unic de identificare: 16054368/2019/S1+S2/266

II.1.2 Cod CPV Principal:
45233251-3 - Lucrari de reinnoire a imbracamintei rutiere (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

II.1.4) Descriere succinta:
Proiectare și execuție lucrări de reciclare pe DN 68A km 38+900 - 53+600
Lucrările solicitate de Autoritatea Contractantă sunt descrise în Caietul de sarcini - Cerințele Beneficiarului.
Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:
A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la
care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire este in a 15-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completarile ulterioare, termenul limita pana la
care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificare/informatiilor suplimentare este in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Sectiunea VI: Informatii suplimentare
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2019

VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare CN1010196
Numar anunt in JOUE: 2019/S 061-140650

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
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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: -

06.05.2019 15:00

06.06.2019 15:00

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

06.05.2019 15:00

06.06.2019 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: -

06.09.2019

06.10.2019

VII.2) Alte informatii suplimentare:
-
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