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PROIECT DE HOTĂRÂRENR._ 44
privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.

125 din 07.08.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați,
faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.1.) pentru obiectivul de

investiţii„Modernizarea şi dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”

Consiliul Județean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 4%//ll/-l/ din 42 04. 2021 al Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,

Examinând:

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 125 din 07.08.2020 privind aprobarea
principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi, faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea și dotarea
incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia”;

- Raportul de specialitate nr. 4455)/207 Xlin 22.02.2021 al Direcţiei Investiţii şi Servicii
Publice;

- Avizul nr. din 2021 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;

- Ataul.nr.din 2021. al. Comisiei de urbanism, amenajarea
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediuluişi turism,

În conformitate cu :
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pe perioada 2009-2013, cu orizont

2013-2020;

- prevederile art. 173 alin.(1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborareşi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de

„ investițiifinanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului  Viceprim - ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei

Publice nr. 1.851/ 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,

republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și
Fondurilor Europene nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii si sumele
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alocate acestora pentru finanțarea Programului naţional de dezvoltare locală, pentru județul
Ialomița, în perioada 2017 — 2020; |

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 59 și art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile art. 84 alin. (1) din Regulamentde organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Ialomiţa, aprobatprin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
„privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

_ “Art... 1(1) Se aprobă. .modificarea Devizului general actualizat prevăzut în anexa la
Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 125 din 07.08.2020 privind aprobarea principalilor
indicatori tehnico-economici actualizaţi, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie (D.A.L.1.) pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea și dotarea incintei clădirii
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

“(2) Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 125 din 07.08.2020privind
“ aprobarea. principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi, faza Documentaţie de Avizare
aLucrărilor de Intervenţie. (D.A.L.1.)-pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și dotarea... -
incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” se înlocuiește cu anexa la prezenta
hotărâre.

„Art. 1l Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.

= Art. III Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre va fi
comunicată direcțiilor de specialitate implicate, Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomița,
urmânda fi publicatăpe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea “Monitorul oficial al
județului”.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

| Avizat,

Secretarul General al Judeţului al ialomiţa

Adrian —Robert IONESCU

Consiliul Judetean Ialomita

Mp _
   



la Hotărârea CJ Ialomiţa nr. din

FAZA: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII
DOCIJMENTATIE DE AVIZARE LUCRARI DE INTERVENTIE

Proiectant,
S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L..
Bucuresti Spl. Independenţe! 294, Sector &, București, România
021-319.48,53 /54 /55; 021-319.53.58; officeintergroup.ro

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

Anexa

_______2021

“ MODERNIZAREA SI DOTAREA INCINTEI CLADIRII SPITALULUIJUDETEAN DE URGENTASLOBOZIA”
CLADIREA PRINCIPALA - CORPURIC, D, E - judialomita

 Nr, Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de Valoare* TVA
crt, cheltuieli (fără TVA)

Valoare cu
TVA

 

  

  

   
 

1.4

|

Obţinerea terenului 0 9
 

 

 

0

1,2 Amenajărea terânului

1.3 Amenaţări pântru protecţia mediului şi aducerea 9 d 9
“| terenului la starea iniţială

o
 

1.4 Cheltuleli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0 9
 

 

  

 

    isi pei iii.
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 9 o

21 obiectivului de investiţii

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
3.1 Studii 4.000,00 760 4.769,00

31,1, Studii de teren 4.000,00 760 4.760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului - 0 .

3.1.3. Alte studii specifice - 0 .

22 oponeeaciAClaair 1.088,00 o 12.058,00
3.3| Expertizare tehnică - o -

3.4 Coruncasaperformanţei energetice şi auditul 15.000,00 2.850 17.850,00

3.5 Proiectare 1,244,870,00 236.487 1,481,157,30

3.5.1. Temă de proiectare 0 0 0

3.5.2. Studiu de pretezabilitate 9 0   



DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții
“ MIODERNIZAREA SI DOTAREA INCINTEI CLADIRII SPITALULUI!JUDETEAN DE URGENTASLOBOZIA”

CLADIREA PRINCIPALA - CORPURIC, D, E - judialamita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr, Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de Valoare* TVA Valoare cu
crt, cheltuieli (fără TVA) TVA

lei lei iși

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de
avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 187.890,00 26.198,10 164.088,10

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în
vedarăa obținerii 24.000,00 4.580,00 28,560,00
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

3.5.5, Verificarea tehnică de calitate a proiectului
tehnic şi a detaliilor de execuţie 72.780,00 13.828,20 86.608,20

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 1.010.000,00 191.800,00 1,201.900,00
3.6

|

Organizarea. procedurilor de achiziţie 120.000,00 22.800,00 142.800,00

3.7

|

Consultanţă 147.000,00 27.930,00 174.930,00

3.7.1. Managementul contractului de executie 132.000,00 25.080,00 157.080,00

3.7.2. Auditul financiar 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8

|

Asistenţă tehnică 770.218,78 146,341,57 816.580,35

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului _|__217.940,00 41.408,60 259.348,60
3.8,1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 170.480,00 32.387,40 202.847,40

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse în programul de contro! al lucrărilor de 47.480,00 8.021,20 55,501,20
execujle
 

3.8.2. Dirigenţie de şantier 552.278,78 104.932,97 657,211,75
 
 

   

   
  

 

 

i ASI:

Construcţii şi instalaţii
 

 

 

 

 

 

      
 

   Organizare de şantier  
44,505.718,23

|

_8.456.086,46_| 52.961.804,65
42 Moniputlajer echipamente tehnologice şi 878.445,31

|

166.904,861

|

1.045.340,92

43 La,echipamente, tehnologice şi funcţionale

|

617.373,80

|

1.687.304,02

|

10.264,674,82
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcțtonale

4-4

|

care nu necesită montaj şi echipamsnte de . - -
transport

4.5

|

Dotări 6.289.210,70

|

1.194.950,03

|

7.484.160,73
4.6:

|

Active necorporale - - -

dA 60.290.748,03 |. 11.485,242,13| 71.745.990,16
[ Alte:cheltuleii DIRRIND
51 772.970,66 146.864,43 919.835,08
 



DEVIZ GENERAL.

al obiectivului de investiții
“ MODERNIZAREA Si DOTAREA INCINTEI CLADIRII SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTASLOBOZIA”

CLADIREA PRINCIPALA - CORPURI C, D, E- judlalomita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cheltuieli pentru informare şi publicitate

Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de Valoara“ TVA Valoare cu
crt. cheltuieii (fără TVA) TVA

lei lei lei

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 839.088,45 124,422,95 760.491.10
organizării de şantier | 3
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 133.902,50 25.441,48 159.343,98

5.2 Comisioane, cute,taxe,costul creditului 592.2(9,78 - 552.278,78
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente , _ _
greditului băncii finanțatoare

5.2.2, Cata aferentă ISCpentru controlul calităţii 330.146.18 - 230.116,16
lucrărilar deconstruciii

5.4.3, Cota aferentă ISC pentru controlul statului
în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 46.023,23 - 46.023,23
autorizarea lucrărilor da construcții

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 230,.116,18 . 230.115,16
Constructorilor - GSC

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 48.023.9: , | y
autorizaţia de construire/desfiinţare 16.0 3,25 46.023,23

5.3 Gheituieli diverseşi neprevăzute (0,86%*cap.1.2, 538,722,73 102.357,32 641.080,05
cap.1.3, cap.1.4,cap.2, cap.3.5,cap. 3.8, cap 4)

8.400,00 1.596,00
  

 

9.995,00

 

 

 

 

 

   
din care: C+M (1.2+1.344,42 + 44.2+ 5.1.1)

Data elaborării:
18,02,2021

Beneficlar/Investitor,

judetul ialomita

Presedinte Consiliu Judetean lalomita

 
*În preţuri la datade iulie 2020IE euro = 4,8440 lei).

     

 

 



Proiectant: INTERGROUP ENGINEERING SRL.
Beneficiar: JUDETUL IALOMITA

DEVIZ GENERAL
Actualizat la 19,02,2021

privind cheltuielile de capitalnecesare realizării obiectivuluide investiţie : „MODERNIZAREA SI DOTAREA
INCINTEI CLADIRII SPITALULUI

JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA” — CORPURI DE CLADIRE C,D, E

Valoare (inclusiv 'T.V.A,

DefalcareaDenuntirea capitolelor şia TOTAL din care .Valoare E pe surse de
subeapitolelor din fonduri de din finanțare
de cheltuieli (inclusiv la bugetul de dela bugetul finanțare

TVA, ) stat local
LEA LEA LEI

345 4 5

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obținerea şi amenajareaterenvlui

terenului,

Amenajarea din care:

Amenajăripentru protecţia mediului și
aducereaîn starea inițială

TOTAL CAPITOL 1 d

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurareautilităţilor necesare obiectivului

Cheltuieli aferente asigurării cu
utilităţile necesare funcționării 0,00 9,99 buget de stat
obiectivului de investiție

TOTAL CAPITOL 2 9,00 2,00 bugetde stat

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Studii de teren

Taxepentru obținerea de avize, acorduri
i autorizaţii

Proiectare şi Inginerie 1.481.157,39 1.317,068,29 164.089,10

|

Poset de
stat/iocal

Studiu de fezabilitate

Proiect de executie 1.178.100,00 1,178,100,00 de stat
Detalii de execuţi 23,800 23.800, b de stat
Verificarea tehnică a proiectă: 86.608,20 86.608,20 buget de stat

eteiperira avize, acorduri, 28.560,00 28360,00 bugetde stat
Certificarea performânţăienergetice şi
auditulen al clădirilor

nizarea dea: 



 

 

 
 

 

   

 

 

     
 

 

   

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

  
     
 

 

 

 

 

     
 

Valoare(inclusiv T.V.A, ) ]

N Denumirea capitolelor şi a VOAL din care Defalcarear subeapitolelor ine are din fonduri de

|

din finanţare "d
er de cheltuieli (inclusiv la bugetul de

|

de labugetul inanţare
TVA, ) stat Jocal
LEI LEI LEI

1 2 EI: 4
3,6

|

Consultanţă j ă
3,71 Asistenţă tehnică DR 3 ; E Ri

TOTAL CAPITOL 3 2.446.048,30 1.317.068,20

|

1.128.980,10
Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1__| Construcţii şi Instalaţii, din care: 52,961.804,69 32,961.804,69 0,00

|

buget de stat
4.2

|

Montaj utliajetehnologice, din care: 1,045.349,92 1.045.349,92 0,00

|

buget de stat
: buget de43| Uilaie» echipamente tehnologiceşi

|

10254.674,g2 0,00

|

10.254.674,82| statrbugetfuncţionale cu montaj, din care: total

44 Utilaje fără montaj și echipamente de 9,09 0,09 0,00

|

buget de stat
transport

buget local4.5

|

Dotări, din care 7,484.169,73 2.420.375,56 5.063,785417 buget de stat

46

|

Active necorporale 2,80 9,00 9,00

|

buget de stat
TOTAL CAPITOL 4 |_71.745.990,16

|

56.123.462,82 15.622,527,34

Capitalul 5Alte cheltuieli

5.1.

|

Organizate de şantier: 919,835,08 760,491,10 159.343,98
5.1.1

|

Lucrări de construcţii '160.491,10 760.491,10 9,00

|

bugetde stat
5.1.2

|

Cheltuieli conexe organizării de șantier
5.2

|

Contisioane,taxe,cote, costul creditului

5.3

|

Chelţuieli diverse şi neprevăzute 641.080,04 641,080,05 buget de stat

5.4
|

Panoupublicitar

TOTAL CAPITOL 5 2,427,257,26 1.705.638,50 721.618,76

Capitolul 6
Cheltuicii pentru probe tehnologiceşi teste și predare la beneficiar

6.1

|

Pregătirea personalului de exploatare.

6.2
_|Probe tehnologiceşi teste

TOTAL CAPITOL 6 9,00 9,09 9,09
TOTAL GENERAL 76,619.295,72 39,146.169,52 |_17.473.126,20
Din care C+M 40.908.987,00

TOTAL GENERAL din care:

|

76.619.295,72    
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului

Judeţean Ialomiţa nr. 125 din 07.08.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-
economici actualizaţi, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.)

pentru obiectivul de investiţii „Modernizareași dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slobozia”

„Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune aprobareaprivind aprobarea modificării
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 125 din 07.08.2020 privind aprobarea
principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie (D.A...)-pentru:: obiectivul: de. investiţii „Modernizarea şi dotarea incintei clădirii
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”

Lucrările ce vor fi realizate în cadrul acestui obiectiv de investiţii se referă la amenajări
interioare, recompartimentări, refacerea circuitelor funcționale şi operaţionale, inclusiv dotarea cu
aparatură de specialitate a spaţiilor interioare. Finanţarea proiectului se va realiza prin intermediul
Programului naţional de dezvoltare locală reglementat de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
28/2013,

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr. 125 din 07.08.2020 au fost aprobaţi
principalii indicatori tehnico-economici actualizaţi, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţie (D.A.L.1.) pentru obiectivul. de investiţii „Modernizarea şi dotarea incintei clădirii
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”. |

-- Urmare a derulării procedurilor de achiziţie publică s-a încheiat Acordul contractual nr,
20.099/2020-A din 17.09.2020 privind obiectivul de investiţii „Modernizarea şi dotarea incintei
clădirii Spitalului Judeţeande Urgenţă Slobozia”- corpuri de clădire C.D,E, precum şi contractul de
proiectare şi execuţie nr. 20.101/2020-Y din 17.09.2020,

„De asemenea, a fost derulată de trei ori procedura de achiziţie publică a serviciului de
dirigenție de şantier :pentru-obiectivul mai sus menţionat, procedură la care nu s-a înscris niciun

ofertant, din cauza valorii mici estimate pentru aceste servicii.

În contextul de mai sus, pentru continuarea derulării procedurii de achiziție publică, în
devizul general s-a modificat suma pentru subcapitolul 3.8.2 ”Dirigenţie de şantier” de la
353.144,40lei cu TVA la 657.211,75 lei cu TVA, prin diminuarea sumei de la subcapitolul 5.3
"Cheltuieli diverse şi neprevăzute” de la 945.147,40 lei cu TVA la 641.080,05 lei cu TVA.

Precizăm că valoarea totală a Devizului general actualizat aprobat prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr. 125 din 07.08.2020 a rămas neschimbată, respectiv 76.619.295,72 lei cu TVA.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului

Judeţean Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.

PREŞEDINTE,
MARIANPAYEI

Consiliul Judetean lalomita

II] Redactat,
Teodorescu Gabriela - Virginia
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Raport |
la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţanr.125 din 07.08.2020 pentru înlocuirea

anexeinr.1, devizul general, faza DALI, pentru obiectivul de investiţii
„MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INCINTEI CLĂDIRII SPITALULUI JUDEŢȚEAN
DE URGENȚĂ SLOBOZIA" CLĂDIREA PRINCIPALĂ- CORPURILE C, D, E —Jud.

Ialomiţa

Dintre priorităţile de dezvoltare ale Judeţului Ialomiţa, una dintre cele mai importante este
şi modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii sanitare pentru asigurarea accesului egal la
serviciile de sănătate. Astfel Consiliul Judeţean Ialomiţa a identificat necesitatea modernizării
şi dotării incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.

Obiectiv general: modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate;

Obiectiv specific: prin dezvoltarea infrastructurii sanitare, se creează premisele
accesului egalla serviciile de sănătate pentru populația Judeţului. Având în vedere necesitatea
asigurării unei locaţii moderne din punct de vedere al amenajării şi echipării, unde să poată fi
acordată asistență medicală pentru toţi locuitorii din județul Ialomiţa precum şi solicitările
reprezentanţilor Spitalului Judeţean Ialomiţa, Consiliul Judeţean Ialomiţa a decis demararea
acesteiinvestiții.

Beneficiari: Judeţul Ialomiţa ;

Sursa de finanțare: Obiectivul de investiţii este finanțat atât de la bugetul de stat
(Programul Naţional de Dezvoltare Locală) câtşi de la bugetul local;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.125 din 07.08.2020 privind aprobarea
principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi, faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.]) pentru obiectivul de investiţii „MODERNIZAREA

ŞI DOTAREA INCINTEI CLĂDIRII SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ
SLOBOZIA”;

- Prevederile Legii 273/2006 — legeafinanțelor publice locale;
- Prevederile Ordonunţei de Urgenţă a Guvernuluinr, 28 / 2013;
- Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi

Fondurilor Europene nr.3450/2017 privind aprobarealistei obiectivelor de investiţii şi
sumeloralocate acestora pentru finanțarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală
pentru Judeţul Ialomiţa, în perioada 2017-2020;

Consiliul Judetean Ialomita

UL
 

|
0

     



- Prevederile art.10 alin (6) din Ordinul nr. 1851 / 2013, privind punereaîn aplicare a
O.U.G nr. 28 / 2013 - conform cărora: în vederea încheierii contractului de finanțare
multianual, pentru obiectivele de investiţii în continuare, Consiliul Judeţean Ialomiţa,
în calitate de beneficiar trebuie să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale ŞI
Administraţiei Publice ( actual M.L.P.D.A.) documente care să prezinte stadiul fizic
realizat, devizul general actualizat și/sau devizul general pentru lucrările rest de
executat, defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, hotărârea de
aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, hotărârea consiliului Judeţean
de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la
bugetul de stat prin program, prevăzute la art. 8 alin (3) din Ordinul mai sus amintit,
precum și contractele de achiziții publice, inclusiv actele adiţionale încheiate;
Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa pentru perioada 2009-2013, cu orizont
2013-2020;

Faptul că, în anul 2020 a fost derulată procedura de achiziţie a serviciului de
dirigenţie de şantier, pentru obiectivul de investiții menţionat, procedură derulată de
trei ori pînă la această dată, la care nu a participat nici un ofertant.

Pentru continuarea derulării procedurii de achiziție a serviciuluide dirigenție de șantier în
vederearealizării obiectivului de investiţii „MODERNIZAREA ŞI DOTAREA INCINTEI
CLĂDIRII SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLOBOZIA” a fost necesar
actualizarea Devizului general ținând cont de motivele menționate mai sus.

Astfel, a fost modificată suma pentru subcapitolul 3.8.2 Dirigenţie de şantier de la
353.144,40 lei cu TVA -— la 657.211,75 lei cu TVA., fiind diminuată suma de la subcapitolul
5.3 — Cheltuieli diverse şi neprevăzute de la 945.147,40 lei cu TVA -— la 641.080,05 lei cu
TVA.

Valoarea totală a Devizului Genaral rămâne neschimbată aceasta fiind de
76.619.295,72 lei cu TVA, solicităm înlocuirea anexei 1 la H.C.J. nr.125 din
07.08.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizaţi,
faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.]) pentru obiectivul
de investiții „MODERNIZAREA ȘI DOTAREA INCINTEI CLĂDIRII
SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLOBOZIA”;

Anexăm prezentului raport Devizul General actualizat şi Devizul defalcat pe surse de
finanţare (buget de stat și buget local).

Director Executiv,

Vlad Cristian

Ihtocinit

He uard

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

