
  Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 184126/24.11.2017

 Inapoi

INFORMATII ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT
Numar anunt: 179388 / 28.09.2017
Denumire contract: Exploatare si întretinere tehnica la centralele termice din st. CF de pe raza de activitate a SRCF Craiova 24

luni

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  Sucursala Regionala CF Craiova, B-dul Decebal nr. 1 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200646 , 
Romania , Punct(e) de contact:  Adriana Cioroianu, Sef Serviciu Achizitii Publice, Elmira Mihart, Ec. Serviciu Achizitii
Publice , Tel.  +40 351403282 , In atentia:  SCAUNASU Doru-Fredi, Director , Email:  adrianacrv.cioroianu@cfr.ro,
elmira.mihart@cfr.ro , Fax:  +40 351403282 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: 
www.e-licitatie.ro

I.2)  ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) A(LE) ENTITATII CONTRACTANTE
     - Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE
II.1.1)  Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Exploatare si întretinere tehnica la centralele termice din st. CF de pe raza de activitate a SRCF Craiova 24 luni
II.1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Raza Sucursalei Regionale CF Craiova
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia

II.1.3)  Anuntul implica

II.1.4)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pe raza de activitate a SRCF Craiova, microclimatul necesar desfasurarii activitatii personalului CFR si a publicului calator,
pe durata timpului friguros, este asigurat de centralele termice ce folosesc combustibil gazos. Centralele termice si
instalatiile de încalzire aferente, care necesita conform prescriptiilor ISCIR supraveghere cu personal specializat, se afla în
urmatoarele statii CF: Tg.Jiu, Filiasi, Rosiori Nord - cladire calatori, Dr.Tr.Severin, Pitesti - cladire calatori, Craiova - corp
A+B si cladire Dispecer. Centralele termice si instalatiile de încalzire ce necesita revizii si reparatii se afla în urmatoarele
statii CF: Tg.Jiu, Dr.Tr.Severin, Filiasi, Isalnita, Craiova, Slatina, Piatra Olt, Caracal, Pitesti, Golesti, Rosiori Nord, Turceni si
Rm. Vâlcea. Conform obligativitatii prescriptiilor tehnice ISCIR: PT C9 – 2010 (Cerinte tehnice privind instalarea, montarea,
punerea în functiune, autorizarea functionarii, supravegherea si verificarea tehnica în utilizare, revizia, repararea si lucrarile
de întretinere la cazanele pentru apa calda si cazanele pentru abur de joasa presiune) si PT A1 – 2010 (Cerinte tehnice
privind utilizarea aparatelor de încalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale =400kw), este
necesara efectuarea reviziilor si reparatiilor centralelor termice si instalatiilor de încalzire aferente cu firme autorizate ISCIR,
precum si supravegherea acestora cu personal specializat (fochisti).

II.1.5)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50720000-8 - Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)

II.1.6)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.2)  VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)
II.2.1)  Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

731,331.31 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)  Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  S-a organizat o licitatie electronica



Nu
IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

112/1720/25.09.2017
IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 490    Denumirea: Exploatare si intretinere tehnica la centralele termice din statiile CF de pe raza de
activitate a S

V.1)  DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI    14.11.2017
V.2)  NUMARUL DE OFERTE PRIMITE    1
  NUMARUL DE OFERTE ADMISIBILE    1
V.3)  NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL

SC DUMBRAVA MINUNATA SRL
Adresa postala:  ST.IANCU GONTEA,NR.300,COM.BRAN,SAT SIMON , Localitatea:  Bran , Cod postal: 
507028 , Romania , Tel.  +40 740244524 , Email:  DUMBRAVA_FLORIN@YAHOO.COM

V.4)  INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
ESTIMAREA INITIALA A VALORII CONTRACTULUI
Valoarea: 740000.00     Moneda: RON    Fara TVA
VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
Valoarea: 731331.31     Moneda: RON    Fara TVA

V.5)  CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu
VI.2)  ALTE INFORMATII

Pâna la data limita de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare, operatorii economici vor
depune în SEAP, formularul DUAE, completat la adresa de internet dedicat – https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter. În conformitate cu prevederile art. 202 din Legea 99/2016, daca este cazul DUAE va include
informatiile solicitate cu privire la tertul sustinator si/sau cu privire la subcontractanti. Atentionari speciale: 1. Nedepunerea
DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul
efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa
caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele
inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/tertului
sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Deoarece
procedura de atribuire se va desfasura într-o singura etapa, doar ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar
realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat în anuntul de participare, va trebui
sa prezinte documentele suport, în vederea probarii celor asumate prin DUAE la solicitarea entitatii contractante. În cazul în
care doua sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc cu pret egal, entitatea contractanta va solicita clarificari
prin intermediul SEAP, în vederea departajarii acestora, respectiv, încarcarea electronica de catre operatorii economici, de
documente care contin preturi noi. Eventualele amendamente la clauzele contractuale din Proiectul de contract se vor
depune odata cu oferta. Amendamentele formulate ulterior depunerii ofertelor nu vor fi luate în considerare. Nu se admit
negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala. Pentru vizualizarea DA încarcate în SEAP,
operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind
disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul
contractului, documentele contractului, obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de
buna executie. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare in
legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, pana la data limita
de depunere a ofertelor/candidaturilor prin accesarea sectiunii dedicate „Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire/lotului
aflate in desfasurare. Entitatea contractanta are obligatia de a publica in SEAP raspunsul la solicitarile de clarificari fara a
dezvalui identitatea solicitantilor. In acest sens, aceasta va proceda la accesarea sectiunii dedicate „Intrebari”. In acelasi
timp, in vederea asigurarii principiului transparentei, cat si a trasabilitatii informatiilor in cadrul sistemului, entitatea
contractanta va publica atat raspunsurile, cat si intrebarile aferente si in sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din
cuprinsul anuntului de participare/anuntului de participare simplificat, in vederea accesarii acestora si de catre alti operatori
economici (neinscrisi in cadrul procedurii on-line).

VI.3)  CAI DE ATAC
VI.3.1)  Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania ,
Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): 
http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere



VI.3.2)  Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercutare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016

VI.3.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Tribunalul Dolj
Adresa postala:  str. Brestei nr. 12 , Localitatea:  Craiova , Cod postal:  200420 , Romania , Tel.  +40 251418612 ,
Fax:  +40 251419851

VI.4)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
24.11.2017 12:43

Inapoi  Anunt de participare


