Jurnal de proiect
Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă – Zalău 2023
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014‐2020
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Prioritatea de investiție 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de
dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele
urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a
măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare
Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință
de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Nr.

Data

Activitatea desfășurată

crt
1

27.06.2018

Încărcarea spre evaluare a cererii de finanțare Modernizare coridoare de mobilitate
urbană durabilă – Zalău 2023 (inclusiv documentații tehnico‐economice)

2

3

28.06.2018 –

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

30.06.2019

contractare

17.01.2019

Demarare procedură achizitie contract de lucrări aferent obiectivului de investiții
“Modernizare corridor integrat de mobilitate urbană axa est‐vest: Simion Bărnuțiu –
Voievod Gelu” procedură: licitație deschisă

4

05.02.2019

Demarare procedură achizitie contract de lucrări aferent obiectivului de investiții
“Trotuare și pistă de biciclete bulevardul Mihai Viteazul” procedură: licitație deschisă

5

08.04.2019

Publicarea în SEAP a documentației în vederea atribuirii contractului de servicii de
asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lcrărilor la
obiectivele de investiții “Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă Zalău
2023”și “Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023” – licitație deschisă

6

03.05.2019

Publicarea în SEAP a documentației în vederea atribuirii contractului de dirigenție de
șantier pentru supravegherea execuției lucrărilor aferente obiectivelor de investiții

Municipiul Zalău

“Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”și “Mobilitate
urbană durabilă Zalău 2023” – licitație deschisă
7

01.07.2019

Semnarea contractului de finanțare nr. 4559 / 01.07.2019

8

10.07.2019

Semnare contract nr. 51627 / 10.07.2019 cu SC DRUM CONSTRUCT SRL pt. execuție
lucrări tronsonul Simion Bărnuțiu – Voievod Gelu, pentru suma de 21.501.882,94 lei
cu TVA.
Dosarul achiziției a fost transmis către ADR NV în data de 07.08.2019

9

16.07.2019

Depunere cerere prefinanțare 1 (în valoare de 5.580.708,14 lei). Prefinanțarea 1 a
fost încasată în data de 07.08.2019

10

28.08.2019

Semnare contract nr. 62526 / 28.08.2019 cu SC DRUM CONSTRUCT SRL, pt. execuție
lucrări Trotuare și pistă de biciclete bulevardul Mihai Viteazul, pentru suma de
19.999.399,09 lei cu TVA
Dosarul achiziției a fost transmis către ADR NV în data de 14.11.2019

11

27.08.2019

Semnarea contractului nr. 62371/27.08.2019 cu SC RONO AQUA SRL pt. servicii de
asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul executării lcrărilor pentru
suma de 180.047,00 lei cu TVA din care:
‐ 59.916,50 lei cu TVA pt. trotuare si piste de biciclete bd. Mihai Viteazu
‐ 120.130,50 lei cu TVA pt. tronsonul S.Barnutiu – Voievod Gelu

12

18.07.2019

Semnarea contractului nr. 53817/18.07.2019 pt. servicii de dirigenție de șantier
pentru supravegherea execuției lucrărilor la tronsonul Simion Barnutiu – Voievod
Gelu cu SC PRESTCO SRL in asociere cu Mureșan Adrian Daniel, pentru suma de
141.533,54 lei cu TVA.
Dosarul achiziției a fost transmis la ADR in data de 23.08.2019

13

23.07.2019

Predarea amplasamentului la tronson Simion Bărnuțiu – Voievod Gelu

14

29.08.2019

Demarare procedură achiziție de servicii informare și publicitate pentru proiectul
“Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”, procedură:
achiziție directă

15

02.09.2019

A fost semnat ordinul de începere a lucrărilor pt. tronsonul Simion Bărnuțiu,
Voievod Gelu, cu începere din data de 02.09.2019
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16

03.09.2019

Semnarea contractului nr. 63.761/03.09.2019 pt. servicii de dirigenție de șantier
pentru supravegherea execuției lucrărilor la pt. trotuare si pistă de biciclete bd.
Mihai Viteazu cu SC PRESTCO SRL in asociere cu Mureșan Adrian Daniel, pentru suma
de 134.378,69 lei cu TVA.
Dosarul achiziției a fost transmis la ADR in data de 23.08.2019

17

27.09.2019

Semnarea contractului nr. 70524 / 27.09.2019 cu SC INBOX PRINT SRL pt. servicii
informare și publicitate pentru suma de 3.433,15 lei cu TVA
Dosarul achiziției a fost depus la ADR NV în data de 25.03.2020

18

09.10.2019

Depunere raport de progres trimestrial nr.1

19

09.10.2019

Predarea amplasamentului la Trotuare și pistă de biciclete bulevardul Mihai Viteazul

20

17.10.2019

A fost publicat comunicatul de presa, atat in presa scrisa cat si online

21

18.10.2019

A fost montat panoul temporar

22

25.10.2019

Depunere cerere de rambursare 1 (în valoare de 3.529.860,50 lei) cu avizare în
16.09.2019

23

05.11.2019

Depunere cerere prefinanțare 2 (în valoare de 5.580.708,14 lei). Prefinanțarea 2 a
fost încasată în data de 11.12.2019

24

06.11.2019

A fost semnat actul aditional nr. 1 la contractul pt. execuție lucrări Simion Barnutiu si
Voievod Gelu, prin care se majorează prețul convenit (ca urmare a actualizării
costurilor pt. contribuția asiguratorie pt.muncă). Majorarea este în cuantum de
107.439,71 lei cu TVA. Valoarea contractului se modifică la 21.609.322,65 lei cu TVA.
Dosarul actului adițional 1 a fost transmis la ADR NV în data de 26.11.2019

A fost semnat actul adițional nr.1 la contractul pt. servicii de dirigentie de santier pt.
tronsonul Simion Barnutiu si Voievod Gelu prin care se majorează prețul convenit
(proportional cu majorarea contractului de lucrări pe. acest tronson). Majorarea este
în cuantum de 629,59 lei cu TVA. Valoarea contractului se modifică la 142.163,13 lei
cu TVA.
Dosarul actului adițional 1 a fost transmis la ADR NV în data de 26.11.2019
25

14.11.2019

A fost semnat ordinul de începere a lucrărilor pt. tronsonul de trotuare si piste de
bicicletă bd. Mihai Viteazu, cu începere din data de 20.11.2019
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26

19.11.2019

Depunere cerere de plată 1 (în valoare de 1.399.909,86) încasată in 21.01.2020

27

28.11.2019

Depunere cerere de rambursare 2 (în valoare de 2.122.646,40 lei) avizata in
22.01.2020

28

13.01.2020

Depunere raport de progres trimestrial nr.2

29

27.01.2020

Demarare procedura achiziție de servicii audit financiar extern pentru proiectul
“Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”, procedură:
achiziție directă

30

03.02.2020

Depunere cerere de rambursare 3 aferenta cererii de plată 1

31

21.02.2020

A fost semnat actul aditional nr. 1 la contractul pt. execuție lucrări Trotuare și pistă
de biciclete bulevardul Mihai Viteazul, prin care se majorează prețul convenit (ca
urmare a actualizării costurilor pt. contribuția asiguratorie pt.muncă). Majorarea
este în cuantum de 100.261,50 lei. Valoarea contractului se modifică la
20.118.710,27 lei cu TVA.
Dosarul actului adițional 1 a fost transmis la ADR NV în data de 03.03.2020

A fost semnat actul adițional nr.1 la contractul pt. servicii de dirigentie de santier pt.
trotuare si piste de biciclete bd. Mihai Viteazu prin care se majorează prețul convenit
(proportional cu majorarea contractului de lucrări pe. acest tronson). Majorarea este
în cuantum de 560.76 lei cu TVA. Valoarea contractului se modifică la 134.939,45 lei
cu TVA.
Dosarul actului adițional 1 a fost transmis la ADR NV în data de 03.03.2020
32

16.03.2020

Semnarea contractului nr. 17405/16.03.2020 cu SANDICONT SRL pt. servicii audit
financiar extern pentru suma de 2.000,00 lei fără TVA (prestatorul nu este plătitor de
TVA).
Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NV în data de 27.03.2020

33

23.03.2020

Depunere cerere de rambursare 4 (în valoare de 1.345.556,06 lei) avizată în
29.04.2020

34

08.04.2020

Depunere raport de progres trimestrial nr.3

35

07.05.2020

A fost semnat actul aditional nr. 2 la contractul pt. execuție lucrări Simion Barnutiu si
Voievod Gelu, prin care se majorează prețul convenit (lucrări suplimentare).
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Majorarea este în cuantum de 969.869,03 lei cu TVA. Valoarea contractului se
modifică la 22.579.191,67 lei cu TVA.
Dosarul actului adițional 2 a fost transmis la ADR NV în data de 25.05.2020

A fost semnat actul adițional nr.2 la contractul pt. servicii de dirigentie de santier pt.
tronsonul Simion Barnutiu si Voievod Gelu prin care se majorează prețul convenit
(proportional cu majorarea contractului de lucrări pe. acest tronson). Majorarea este
în cuantum de 5.683,43 lei cu TVA. Valoarea contractului se modifică la 147.846,56
lei cu TVA.
Dosarul actului adițional 2 a fost transmis la ADR NV în data de 25.05.2020
36

12.05.2020

Depunere cerere de rambursare 5 (în valoare de 760.492,19 lei) avizată în
25.06.2020

37

26.05.2020

Depunere cerere prefinanțare 3 (în valoare de 16.742.124,00 lei)

38

27.05.2020

Depunere cerere de rambursare 6 (în valoare de 742.603,37 lei) avizată în
07.07.2020

39

26.06.2020

Depunere cerere de rambursare 7 (în valoare de 469.048,00 lei) avizată în
30.07.2020

40

03.07.2020

Depunere cerere de rambursare 8 (în valoare de 464.546,40 lei) avizată în
13.08.2020

41

09.07.2020

Depunere raport de progres trimestrial nr.4

42

23.07.2020

Depunere cerere de rambursare 9 (în valoare de 1.365.372,67 lei)

43

20.08.2020

Redepunere cerere prefinanțare 3 (în valoare de 16.742.124,44 lei)

Municipiul Zalău

