
Anunt de tip erata EN1038573 / 04.08.2022
Anunt de participare simplificat SCN1110001 / 01.07.2022

 
 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Municipiul Deva 
Cod de identificare fiscala: 4374393; Adresa: Strada: Unirii, nr. 4; Localitatea: Deva; Cod NUTS: RO423 Hunedoara; Cod postal: 330152;
Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  FLORIN  NICOLAE  OANCEA;  Telefon:  +40  371459892;  Fax:  +40  254226176;  E-mail:
achizitii_publice@primariadeva.ro; Adresa internet: (URL) www.primariadeva.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 

Sectiunea II: Obiect
 

II.1) Obiectul achizitiei
 

II.1.1 Titlu:
Executie lucrări pentru obiectivul de investiție realizat în cadrul  proiectului „Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a
Colegiului Tehnic “Transilvania” din Municipiul Deva”, cod SMIS 120477

Numar de referinta: 437439320222
 

II.1.2 Cod CPV Principal:
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului
Lucrari

 
II.1.4) Descriere succinta:
Executie lucrări pentru obiectivul de investiție realizat în cadrul  proiectului „Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a
Colegiului Tehnic “Transilvania” din Municipiul Deva”, cod SMIS 120477, constând în realizarea investiţiei ce vizează reabilitarea Corpurilor
C1, C2, C3 a Colegiului Tehnic “Transilvania“ din Municipiul Deva și amenajarile / rețelele exterioare.
  
Numarul de zile pana la care operatorii economici pot adresa intrebari/clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 14
zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 7 a zi inainte de data limita de
depunere a ofertelor.

 

Sectiunea VI:  Informatii suplimentare
 

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2022

 
VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare simplificat SCN1110001

 

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
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VII.2) Alte informatii suplimentare:
-

 

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: -

08.08.2022 15:00 11.08.2022 15:00

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

08.08.2022 15:00 11.08.2022 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: -

08.12.2022 11.12.2022
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