Jurnal de proiect
Cresterea eficienței energetice a blocurilor
de locuințe P+8 si V1 din Municipiul Zalau
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014‐2020
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon
Prioritatea de investiție 3.1. Sprijinirea eficienței energetice,
a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul locuințelor,
Operațiunea A‐Clădiri rezidenţiale
Nr.

Data

Activitatea desfășurată

crt
1

12.01.2018

Încărcarea spre evaluare a cererii de finanțare (inclusiv documentații tehnico‐
economice)

2

13.01.2018 –

Perioadă de verificare a conformității administrative, evaluare tehnico – financiară și

06.03.2019

contractare

3

07.03.2019

Semnarea contractului de finanțare nr. 3959 / 07.03.2019

4

08.04.2019

Demararea achiziției serviciului de informare si publicitate pentru proiect (achiziție
directă)

5

24.05.2019

Încheierea contractului de informare si publicitate cu SC Inbox Print SRL pentru suma
de 5.628,70 lei cu TVA.

6

11.06.2019

A fost depus primul raport trimestrial de progres

7

27.06.2019

A fost transmis către ADR NV, spre verificare, dosarul achiziției serviciului de
informare și publicitate

8

21.08.2019

9

22.08.2019 –

Depunere proiect tehnic la ADR NV Cluj Napoca, pentru verificare și avizare
Verificare proiect tehnic, transmitere si răspuns la solicitare clarificări

17.10.2019

Municipiul Zalău

10

17.09.2019

A fost depus cel de‐al doilea raport trimestrial de progres

11

18.10.2019

Avizarea proiectului tehnic de către ADR NV

12

31.10.2019

Demararea achiziției serviciului de asistență tehnică din partea proiectantului pt.
proiect, pe parcursul desfasurarii lucrarilor (licitație deschisă)

13

20.11.2019 ‐

Documentația de atribuire pt. contractul de execuție lucrări a fost postată în SEAP

03.03.2020

(procedură simplificată)
Prin raportul procedurii nr.13948/03.03.2020 procedura de achiziție a fost anulată,
întrucât nu au existat oferte.

14

10.01.2020

A fost depus cel de‐al treilea raport trimestrial de progres

15

13.03.2020 –

A fost demarată procedura de negociere fără publicare pentru achiziția contractului

24.04.2020

de lucrări
Prin raportul procedurii 22434 / 24.04.2020 procedura a fost anulată întrucât singura
ofertă depusă (pt. un singur bloc), nu a fost admisibilă.

16

16.03.2020

A fost depus cel de‐al patrulea raport trimestrial de progres

17

25.03.2020

Încheierea contractului de AT din partea proiectantului cu SC Kes Business SRL
pentru suma de 11.543,00 lei cu TVA

18

15.05.2020 –
06.07.2020

A fost reluată achiziția și documentația de atribuire pt. contractul de execuție lucrări
a fost postată în SEAP (procedură simplificată).
Prin raportul procedurii 35289 / 06.07.2020 procedura a fost anulată întrucăt singura
ofertă depusă nu a fost admisibilă.

19

11.06.2020

A fost depus cel de‐al cincilea raport trimestrial de progres

20

17.07.2020

A fost transmis către ADR NV, spre verificare, dosarul achiziției serviciului de
asistenșă tehnică

21

30.07.2020

A fost reluată achiziția și documentația de atribuire pt. contractul de execuție lucrări
a fost postată din nou în SEAP (procedură simplificată), cu termen de depunere
19.08.2020.
Nu s‐au depus oferte, ca urmare procedura a fost anulată prin raportul procedurii nr.
47333 / 31.08.2020

22

11.08.2020

Vizita la fata locului idn partea coordonator programe / OM

Municipiul Zalău

