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Anunţ de modificare
Modificare a unui contract/unei concesiuni în cursul perioadei sale de valabilitate

Directiva 2014/23/UE  ◯
Directiva 2014/24/UE  ◯
Directiva 2014/25/UE  ◯

Secţiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială: Număr naţional de înregistrare: 2

Adresă:

Localitate: Cod NUTS: Cod poștal: Țară:

Persoană de contact: Telefon:

E-mail: Fax:

Adresă (adrese) internet
Adresa principală: (URL)
Adresa profilului cumpărătorului: (URL)

Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Informaţii și formulare online: http://simap.ted.europa.eu
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Secţiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei
II.1.1) Titlu: Număr de referinţă: 2

II.1.2) Cod CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Cod CPV suplimentar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Tipul contractului   ◯  Lucrări    ◯ Produse    ◯  Servicii

II.2) Descriere
II.2.1) Titlu: 2 Lot nr.: 2

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e) 2

Cod CPV principal: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Cod CPV suplimentar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Locul principal de executare:

II.2.4) Descrierea achiziţiei la momentul încheierii contractului:
(natura şi cantitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziţii sau a concesiunii

Durata în luni:  [        ]  sau  Durata în zile:  [        ]
sau  Începere: (zz/ll/aaaa)  /  Încheiere: (zz/ll/aaaa)

Directiva 2014/24/UE – În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:
Directiva 2014/25/UE – În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte opt ani:

II.2.13) Informaţii despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene  ◯ da   ◯ nu

Identificarea proiectului:

Secţiunea IV: Procedură

IV.2) Informaţii administrative

IV.2.1) Anunţ de atribuire a contractului privind acest contract

Numărul anunţului în JO S:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]

Secţiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii

Contract nr.:  [        ]       Lot nr.: 2 [        ]        Titlu:

V.2) Atribuirea contractului/concesiunii

V.2.1) Data încheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii: (zz/ll/aaaa)

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Contractul/concesiunea a fost atribuit(ă) unui grup de operatori economici   ◯ da   ◯ nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului/concesionarului 1

Denumire oficială: Număr naţional de înregistrare: 2

Adresă:

Localitate: Cod NUTS: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

Contractantul/concesionarul este un IMM   ◯ da   ◯ nu  (IMM – astfel cum se definește în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei)

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (la momentul încheierii contractului; fără TVA)

Valoarea totală a achiziţiei:   [                      ]    Monedă:  [    ][    ][    ]
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Secţiunea VI: Informaţii complementare

VI.3) Informaţii suplimentare: 2

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere 2

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare 2

Denumire oficială:

Adresă:

Localitate: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

VI.5) Data expedierii prezentului anunţ: (zz/ll/aaaa)
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Secţiunea VII: Modificări aduse contractului/concesiunii

VII.1) Descrierea achiziţiei după efectuarea modificărilor

VII.1.1) Cod CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Cod CPV suplimentar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

VII.1.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e) 2

Cod CPV principal: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Cod CPV suplimentar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

VII.1.3) Locul de executare

Cod NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Locul principal de executare:

VII.1.4) Descrierea achiziţiei publice: 
(natura şi cantitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor)

VII.1.5) Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziţii sau a concesiunii

Durata în luni:  [        ]  sau  Durata în zile:  [        ]
sau  Începere: (zz/ll/aaaa)  /  Încheiere: (zz/ll/aaaa)

Directiva 2014/24/UE – În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:
Directiva 2014/25/UE – În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte opt ani:

VII.1.6) Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii  (fără TVA)

Valoarea totală a contractului/lotului/concesiunii:   [                      ]
Monedă:  [    ][    ][    ]

Contractul/concesiunea a fost atribuit(ă) unui grup de operatori economici   ◯ da   ◯ nu

VII.1.7) Numele şi adresa contractantului/concesionarului 1

Denumire oficială: Număr naţional de înregistrare: 2

Adresă:

Localitate: Cod NUTS: Cod poștal: Țară:

E-mail: Telefon:

Adresă internet: (URL) Fax:

Contractantul/concesionarul este un IMM   ◯ da   ◯ nu  (IMM – astfel cum se definește în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei)

VII.2) Informaţii privind modificările
VII.2.1) Descrierea modificărilor

Natura şi amploarea modificărilor (cu o menţiune privind eventualele modificări anterioare aduse contractului):

VII.2.2) Motivele modificării

◯ Necesitatea unor lucrări, servicii sau produse adiţionale din partea contractantului/concesionarului iniţial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) 
din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/
UE]
Descrierea motivelor economice sau tehnice şi a inconvenienţei sau a dublării costurilor care împiedică schimbarea contractantului:

◯ Necesitate a modificării survenită în urma unor circumstanţe pe care o autoritate/entitate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi 
putut să le prevadă [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, 
articolul 89 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]
Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea şi justificarea naturii neprevăzute a acestor circumstanţe:

VII.2.3) Creşterea preţului

Valoarea totală actualizată a contractului înainte de modificări (luând în considerare eventualele modificări ale contractului şi adaptări ale 
preţurilor efectuate anterior şi, în cazul Directivei 2014/23/UE, inflaţia medie în statul membru în cauză)
Valoare fără TVA:   [                      ]    Monedă:  [    ][    ][    ]

Valoarea totală a contractului după modificări
Valoare fără TVA:   [                      ]    Monedă:  [    ][    ][    ]

Autorităţii contractante/entităţii contractante îi revine responsabilitatea de a asigura conformitatea cu legislaţia Uniunii Europene şi cu orice lege 
aplicabilă.

1 a se repeta de câte ori este necesar
2 dacă este cazul
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