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România-Bucureşti: Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz
2021/S 015-034426
Erată
Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare
Lucrări
(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 010-020355)
Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE
Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă
I.1)
Denumire şi adrese
Denumire oficială: Engie România
Număr naţional de înregistrare: 13093222
Adresă: Bulevardul Mărășești nr. 4-6, sector 4
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040254
Țară: România
Persoană de contact: Opriș Bogdan Marius
E-mail: sistemdinamic.ro@engie.com
Telefon: +40 749692533
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.engie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.engie.ro
Secțiunea II: Obiect
II.1)
Obiectul achiziţiei
II.1.1)

Titlu:
Servicii proiectare și execuție lucrări – branșamente gaze naturale și/sau extinderi conducte gaze naturale

II.1.2)

Cod CPV principal
45231221 Lucrări de construcţii de conducte de alimentare cu gaz

II.1.3)

Tipul contractului
Lucrări

II.1.4)

Descriere succintă:
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Sistem dinamic achizitie servicii proiectare si executie lucrari - bransamente gaze naturale si/sau extinderi
conducte gaze naturale.
Engie Romania S.A. în calitate de achizitor, in nume propriu, precum si in numele si pentru Distrigaz Sud Retele
S.R.L.
Sistemul dinamic este gandit pe 24 loturi: AG, BR, BZ + VN, CL + IL, BV + CV, DB, DJ, GJ, GL, OT + TR, BUC
S1&S2, IF 1&2, BUC S3&S4, IF 3&4, BUC S5&S6, IF 5&6, GR, VL, CT 1, CT 2 + TL, CT 3, PH 1, PH 2, PH 3.
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu
documentaţia. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puţin 15 zile înainte de termenul
limită stabilit pentru depunerea candidaturilor, entitate contractanta contractantă va răspunde în mod clar
si complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea
candidaturilor, prin publicarea raspunsului consolidat pe site-ul www.engie.ro
Secțiunea VI: Informații complementare
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
18/01/2021
VI.6)

Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 010-020355

Secțiunea VII: Modificări
VII.1)
Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)

Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: I.1)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Denumire şi adrese
În loc de:
E-mail: sistem.dinamic@engie.ro
A se citi:
E-mail: sistemdinamic.ro@engie.com
Numărul secţiunii: I.3)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Comunicare
În loc de:
E-mail: sistem.dinamic@engie.ro
A se citi:
E-mail: sistemdinamic.ro@engie.com
Numărul secţiunii: VI.3)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Informații suplimentare:
În loc de:
B.1 Clarificari privind documentele puse la dispozitia operatorilor economici de catre entitatea contractanta:
solicitarile de clarificari ale potentialilor candidati se vor adresa pe e-mail dedicat: sistem.dinamic@engie.ro
A se citi:
B.1 Clarificari privind documentele puse la dispozitia operatorilor economici de catre entitatea contractanta:
solicitarile de clarificari ale potentialilor candidati se vor adresa pe e-mail dedicat: sistemdinamic.ro@engie.com
Numărul secţiunii: II.2.4)
Lot nr.: Toate loturile
Locul textului ce urmează să fie modificat: Descrierea achiziţiei publice:
În loc de:
Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite documentele la adresa de
e-mail sistem.dinamic@engie.ro
A se citi:
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Fiecare operator economic care va dori sa participe la sistemul dinamic va transmite documentele la adresa de
e-mail sistemdinamic.ro@engie.com
Numărul secţiunii: II.1.4)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Descriere succintă
În loc de:
Engie Romania S.A. este mandatar in prezentul sistem dinamic, achizitia realizandu-se în numele şi pentru
Distrigaz Sud Reţele S.R.L.
A se citi:
Engie Romania S.A. în calitate de achizitor, in nume propriu, precum si in numele si pentru Distrigaz Sud Retele
S.R.L.
VII.2)

Alte informații suplimentare:
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