
  Anunt de participare numarul 180598/10.11.2017

 Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri
de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Autoritatea pentru Reforma Feroviara
Numar anunt: 180598 / 10.11.2017
Denumire contract: „Studiu de Sustenabilitate si Eficientizare a Retelei Feroviare din România”
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Autoritatea pentru Reforma Feroviara
Adresa postala:  Bulevadrul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  012606 ,
Romania , Punct(e) de contact:  CRISTIAN FLORIAN DOBRESCU , Tel.  +40 722693076/0724399404/0770586919 ,
In atentia:  Dobrescu Cistian , Email:  marian.paun@mt.ro, ilie.circeag@mt.ro, cristian.dobrescu@arf.gov.ro , Fax: 
+40 213196155 , Adresa internet (URL):  www.arf.gov.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL
COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Servicii feroviare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
Nu

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

„Studiu de Sustenabilitate si Eficientizare a Retelei Feroviare din România”
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: Reteaua de cale ferata din România si Sediul Autoritatii Contractante
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3)  Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.4)  Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Guvernul României a aprobat prin HG nr. 666/2016 Master Planul General de Transport, prescurtat MPGT, introducând o
viziune multianuala privind întretinerea si dezvoltarea durabila a retelei de transport din România. În ceea ce priveste
reteaua feroviara, MPGT din 2016 are ca obiectiv principal modernizarea coridoarelor si liniilor principale TEN-T, reducând
în acelasi timp reteaua administrata de stat la o dimensiune sustenabila din punct de vedere economic si social. A.R.F.
trebuie sa identifice solutii pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a retelei feroviare în ansamblu, cât si a fiecarei linii în
parte. Lista liniilor de cale ferata care fac obiectul prezentului studiu se regaseste în Anexa de la acest Caiet de Sarcini. În
anexa, sunt enumerate un numar de 113 linii CF din care:  

- 97 linii CF se regasesc în componenta sectiilor de circulatie neinteroperabile evidentiate în anexa nr. 2 a HG nr.
177/12.03.2014 privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la HG nr. 643/2011 pentru aprobarea Conditiilor de închiriere de
catre CNCF „CFR”-S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile precum si gestionarea acestora;  



- 6 linii CF fac parte din sectiile de circulatie interoperabile precizate în anexa nr. 1 a HG nr. 177/12.03.2014 privind
modificarea anexelor nr. 2 si 3 la HG nr. 643/2011pentru aprobarea Conditiilor de închiriere de catre CNCF „CFR”-S.A. a
unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile precum si gestionarea acestora, totodata fiind si în studiul care a stat
la baza aprobarii HG nr. 666/2016;  
De asemenea, strategia de eficientizare a retelei feroviare va contribui la o mai buna canalizare a fondurilor de întretinere si
de investitii.  
Rezultatul final al achizitiei serviciului documentatiei întocmite de Prestator o analiza complexa a retelei, inclusiv analize
cost-beneficiu a retelei feroviare din România, si va propune solutii care sa fie puse în aplicare de A.R.F., de CNCF „CFR”-
S.A. si de administratiile centrale si locale, în vederea crearii unei retele feroviare sustenabile din punct de vedere socio-
economic si financiar.

II.1.6)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71311300-4 - Servicii de consultanta in infrastructura (Rev.2)
71311230-2 - Servicii de inginerie feroviara (Rev.2)

II.1.7)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8)  Impartire in loturi
Nu

II.1.9)  Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Cantitatea totala sau domeniul

Prestatorul va efectua o analiza complexa a retelei, inclusiv analize cost-beneficiu a retelei feroviare din România, si va
propune solutii care sa fie puse în aplicare de A.R.F., de CNCF „CFR”- S.A. si de administratiile centrale si locale, în
vederea crearii unei retele feroviare sustenabile din punct de vedere socio-economic si financiar.  

În cadrul studiului se vor analiza linie CF din Anexa si conexiuni de infrastructura feroviara astfel :  

- analiza din punct de vedere functional, tehnic, contractual si exploatare;  
- analiza cost-beneficiu incluzând analiza socio-economica, analiza financiara si a zonelor administrative deservite de
aceste linii si conexiuni;  
- analiza necesarului de mobilitate din zonele deservite de liniile de cale ferata si conexiuni de infrastructura feroviara;  
- analiza de impact si sustenabilitate la nivelul retelei feroviare luând în considerare volumul global al resurselor publice
alocate transportului feroviar considerat sustenabil din punct de vedere bugetar, având în vedere nevoile aferente liniilor
regasite în Anexa;  
- analiza contractuala si institutionala si propuneri cu privire la solutii alternative de gestionare a transportului feroviar; 
- identificarea posibilelor masuri de eficientizare pentru ca transportul feroviar sa fie o alternativa viabila la alte moduri de
transport;  
- stabilirea modurilor concrete de fluidizare si de absorbtie a traficului de calatori si/ sau de marfa de pe liniile de cale ferata
ce apartin infrastructurii feroviare neinteroperabile pe liniile de cale ferata ce apartin infrastructurii feroviare interoperabile,
pentru asigurarea unui transport feroviar cu acces direct si continuu din zonele limitrofe spre centrele industrializate si
dezvoltate; 
- analiza scenariului privind conservarea unor sectoare de transport feroviare conform prevederilor art. 5 alin. 3 din OUG nr.
62/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;  
- elaborarea documentelor de natura legala în implementarea solutiilor propuse anterior si a contractelor si documentelor
conexe;  
- planul de implementare pentru fiecare linie.  

Prestatorul va furniza urmatoarele rapoarte conform perioadei contractuale de 18 luni, astfel:  

Raport Termen (sfârsitul lunii ”N” de la data de începere)  

Raport Initial Luna 1  
Raport intermediar 1 Luna 5  
Raport de Stare Luna 7  
Raport intermediar 2 Luna 10  
Raport intermediar 3 Luna 14  
Raport Final Luna 18
Valoarea estimata fara TVA: 4,400,000 RON

II.2.2)  Optiuni
Nu

II.3)  DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
18  luni incepand de la data atribuirii contractului 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)  Depozite valorice şi garantii solicitate

Valoarea GP 40.000 lei. Conform model FORMULAR 3 din Sectiunea Formulare si modele de documente. GP se va
constitui in lei sau echivalent leu/ valuta la cursul stabilit de BNR din data publicarii anuntului de participare, valabila 90 de
zile de la termenul limita de depunere a ofertelor, va fi constituita prin:virament bancar–OP sau orice alt instrument de



garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii.Cont GP: RO32
TREZ7015005XXX018829 deschis la Trezoreria Sect.1 a Mun. Bucuresti, Beneficiar: A.R.F. cu sediul in Romania, B-dul
Dinicu Golescu nr.38, Sector l, Bucuresti. Eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a GP,
inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in maximum 3 zile
lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si
ora limita depunere a ofertelor.GP este irevocabila. AUTORITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantia,
ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi
retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna
executie in perioada de valabilitate a ofertei, si oricum nu mai tarziu de 5 zile de la semnarea contractului de achizitie
publica; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate
a ofertei. Restituirea GP se realizeaza potrivit art. 38 din HG nr. 395/2016, in baza cererii scrise (FORMULAR 1). In cazul
depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici GP trebuie constituita in numele asocierii si sa
mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP se semneaza electronic si se
depune in SEAP odata cu DUAE. Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea contractului de achizitie publica,
fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: - scrisoare de garantie sau -
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.

III.1.2)  Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri externe nerambursabile: Sursa de finantare va fi asigurata din POIM în cofinantare cu Bugetul de Stat. A se vedea
conditia din sectiunea VI. Informatii suplimentare , cap.3. Alte informatii.

III.1.3)  Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4)  Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau
al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1  
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

1.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din
Legea nr. 98/2016. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. 
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:  

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la
bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;  
b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere
al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia,
asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute
la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;  

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii  

Se va completa în acest sens DUAE de catre fiecare ofertant, ofertant asociat,tert sustinator, subcontractant cu informatiile
aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre Autoritatea Contractanta la finalizarea
evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc.  

Nota:  

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 in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa
caz.  

Cerinta nr. 2  

Informatii privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016  
Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la
art. 60 din Legea 98/2016.  
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire:  

Paun Marian - PRESEDINTE A.R.F 



Cîrceag Ilie - Director General- DGCSPMRRRFMP  
Capusan Mirela Victoria - Director DEF  
Purice Mircea Ovidiu - Sef Serviciu SERRF - DGCSPMRRRFMP  
Dobrescu Cristian –Florian - Sef Serviciu AÎMMR - DGCSPMRRRFMP  
Bumbacaru Cristina - Sef Serviciu SCSPR- DGCSPMRRRFMP  
Burghiu Maria Magdalena - Sef Serviciu SFCB  
Diaconu Ioana - Sef Birou finantari DEF  
Sarban Romeo - Sef Serviciu SJRU  
Ostafie George Ion - Consilier asistent – SAÎMMR  
Butoi Andrei Costel - Consilier superior - SCSPR 
Ionica Daniel - Expert asistent - SCSPR  
Gogoi Ionel - Consilier superior - SCSPR 
Stancioiu Gabriel Marius - Consilier superior – SAÎMMR  
Chirita Domnica Tomita - Consilier superior - CSISOCPP 
Dorobantu Stefania Roberta - Consilier principal BRETRI 
Dinca Florin - Consilier juridic superior - SJRU  
Soava Theodor - Consilier principal -DEF  
Vitelus Maria - Consilier superior - DEF  
Arhire Alina - Consilier principal - BRETRI  
Tomosoi Atena Maria - Consilier superior -DEF  
Cheznoiu Alexandra Roxana - Consilier juridic superior - SJRU  
Popîrlan Ionut Andrei - Consilier asistent - SAÎMMR  
Coltescu Mihai - Consilier superior - SERRF  
Pitiga Fanel-Sorin - Consilier superior - SERRF  
Badescu Gabriel - Consilier superior - SERRF  

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii  
Se va completa in acest sens DUAE de catre fiecare ofertant, ofertant asociat,tert sustinator, subcontractant cu informatiile
aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre Autoritatea Contractanta la finalizarea
evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc.  
De asemenea se vor depune declaratii in conformitate cu art.60 din Lg.98/2016 (FORMULAR 4) de catre fiecare ofertant,
ofertant asociat,tert sustinator, subcontractant odata cu depunerea DUAE. Cerinta nr.1  
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului
Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. 
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. In cazul asocierii, fiecare
asociat va prezenta certificatul constatator. 
Pentru persoane juridice straine. 
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/ atestare ori
apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. 
Documentul se va prezenta insotit de traducerea autorizata a acestora in limba romana. 
În cazul ofertelor comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus. 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii  
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre Autoritatea Contractanta la finalizarea
evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc. 
Document suport DUAE: 

- Certificatul constatator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/teritorial, sau document edificator;  
- Pentru persoanele fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana
juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara
in care candidatul/ofertantul este rezident. 

Se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat 
In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in
parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin
cumul. 
Declaratia DUAE se completeaza online accesand site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.  

Cerinta nr.2  

Autorizatie AFER, conform prevederilor Ordinului MT nr. 290/2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor
destinate utilizarii în activitatile de construire, modernizare, întretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a
materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul pentru proiectare ... cel putin în specialitatile feroviare
Infrastructura; Suprastructura; Consolidari terasamente si aparari de maluri; Poduri, podete, pasaje denivelate, Treceri la
nivel cu c.f., Constructii civile cu destinatie feroviara (inclusiv instalatii electrice, sanitare, termotehnologice); Instalatii de
siguranta circulatiei (iluminat zona macazurilor), Instalatii de semnalizare si telecomunicatii, 

-Operatorii economici care detin autorizatii AFER valabile, la momentul prezentarii, vor depune în oferte copii lizibile ale
acestora, inclusiv pagina cu vize, semnate cu semnatura electronica extinsa.  
-Operatorii economici straini care nu detin autorizatii AFER valabile la momentul prezentarii, vor depune în oferte copii ale
documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile vor fi traduse in limba romana).  
-Autoritatea Contractanta (Comisia de evaluare) va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de finalizarea raportului
procedurii de atribuire, prezentarea autorizatiei AFER. Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.  
-În situatia în care ofertantul nu îndeplineste cerinta asa cum a fost solicitata de Autoritatea contractanta, va fi descalificat.
În cazul asocierilor, cerinta trebuie îndeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.  



Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii  
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre Autoritatea Contractanta la finalizarea
evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc. 
Document suport DUAE : 

- Autorizatie AFER. 
- se depune de catre fiecare ofertant/ofertant asociat 
- tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate
utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.  
- pentru persoanele fizice/juridice straine: documente echivalente emise in tara de rezidenta si care sa fie recunoscute de
AFER  

Declaratia DUAE se completeaza online accesand site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
III.2.2)  Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3)  Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1  
Ofertantul va declara in DUAE, servicii de consultanta în infrastructura de transport în valoare cumulata de minim 1.000.000
lei fara T.V.A., pe o perioada de 3 ani.  
Valoarea pentru serviciile de consultanta în infrastructura de transport care va fi luata în considerare pentru experienta
similara este valoarea corespunzatoare perioadei de 3 ani raportata la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de
calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare publicat
initial.  
Pentru îndeplinirea acestei cerinte Ofertantul va prezenta urmatoarele: numarul si data contractului invocat drept experienta
similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea
si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, împreuna cu valoarea acestora, fara TVA.  
Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului
prezentat drept experienta similara, în conformitate cu art.12 alin. (5) din Instructiunea ANAP nr.2/2017 emisa în aplicarea
prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.  
Informatii privind subcontractarea.  

Potrivit art.172 alin (4) din Legea nr 98/2016 se va lua in considerare capacitatea tehnica si profesionala a
subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza sa fie indeplinit, Daca sunt prezentate
documente relevante in acest sens. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, conform prevederilor art.171
din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data, conform prevederilor art.174,
inlocuirea subcontractantului. Potrivit art.55 alin (1) din Legea nr.98/2016 se vor indica partea/partile din contract care
urmeaza sa fie subcontractate. 
Ofertantii trebuie sa declare toti subcontractantii si toate datele de recunoastere a subcontractantilor, precum si sa prezinte
pentru fiecare subcontractant informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala necesara
pentru partea/ partile din contract pe care acesta urmeaza sa le îndeplineasca efectiv, indiferent de procentul de
subcontractare. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are
capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/ partile din contract pe care acesta urmeaza sa le îndeplineasca
efectiv, autoritatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita o singura data înlocuirea acestuia si
prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/ partile din
contract pe care acesta urmeaza sa le îndeplineasca efectiv. În cazul în care un ofertant subcontracteaza o parte/ parti din
contract si este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului cu Autoritatea
Contractanta, contractul încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica.
Înlocuirea sau introducerea unui subcontractant dupa încheierea contractului, se poate face numai cu acordul Autoritatii
Contractante si cu conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentate initial.  
Informatii privind asocierea.  

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de
asociere temporara, in conformitate cu art. 53 din Legea nr.98/2016.  
Fiecare dintre asociati isi asuma obligatiile pentru oferta comuna si raspunde conform prevederilor prezentului contract.  
In contractul de asociere se va preciza liderul de asociere.  
Asociatii raspund in mod solidar fata de Beneficiar pentru executarea contractului in conformitate cu cerintele
Documentatiei de atribuire.  
Cerinta nr.1  

Operatorii economici vor prezenta dovada implementarii unui standard pentru sisteme de menagement al calitatii conform
standard SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabil la momentul prezentarii. Operatorii economici care nu detin astfel de
certificate vor furniza probe/dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardele specificate, în conformitate cu
prevederile art. 200 din Legea nr. 98/2016.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie depuse de ofertantul clasat pe primul loc prin
prezentarea certificatelor sau oricaror alte înscrisuri semnate de beneficiarul contractului care sa confirme receptionarea
serviciilor pentru fiecare contract mentionat, in conformitate cu art.179 lit. b) din Legea 98/2016, care vor fi prezentate doar
la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va completa
DUAE. Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare. Documentele



justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea
autoritatii contractante. Se va Completa DUAE. Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte
acordul de asociere (FORMULAR 5).Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar
ofertantului declarat castigator. Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate
doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Document suport DUAE: Documentele justificative
care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate obligatoriu la solicitarea
autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii vor prezenta dovada implementarii unui standard de
asigurare a calitatii conform standard SR EN ISO 9001 sau echivalent. Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere,
cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o executa.

III.2.4)  Contracte rezervate
Nu

III.3)  CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1)  Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2)  Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului
responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

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

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj
maxim

1. Pretul ofertei 70 % 70
Descriere: Pretul ofertei Punctajul P1 pentru factorul de evaluare “Pretul ofertei” se acorda astfel: a)
pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor*) se acorda punctajul maxim alocat factorului de
evaluare, respectiv pondere – 70%; *) Pretul ofertei reprezinta valoarea acesteia în lei fara TVA b)
pentru alt pret decât cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel: P1i = (P min / Pi ) x 70
2. Experienta expertilor 30 % 30
Descriere: Ofertantul va face dovada ca dispune de 5 experti cu experienta în specializarile solicitate
la punctul 5.1.1 Experti principali din Caietul de Sarcini. Punctajul P2 pentru factorul de evaluare ce
vizeaza aspectele calitative ale ofertei (experienta fiecarui expert 6%),total pondere – 30%. Punctajul
maxim alocat pentru experienta expertilor PEE - 100 puncte; P2= PEE x 30%
Punctaj maxim total: 100

IV.2.2)  Se va organiza o licitatie electronica
Nu

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

02.2/24/02.10.2017
IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3)  Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a
documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.12.2017 16:00
Documente de plata: NU

IV.3.4)  Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.12.2017 16:00

IV.3.5)  Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)  Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8)  Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor):  08.01.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE



VI.1)  CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

VI.2)  CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa Prioritara 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de
calitate, durabil si eficient - Eficientizarea sectorului feroviar conform prioritizarii din MPGT, respectiv TEN-T central
Tip de finantare:  Program / Proiect 
Program / Proiect:  Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

VI.3)  ALTE INFORMATII
1. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este înregistrat în SEAP. 2. Corespondenta si toate
documentele depuse de operatorii economici vor fi în limba româna, sau însotite de traducere autorizata în limba româna.
3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare 4. Solicitarile de clarificari ale
potentialilor ofertanti se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire
derulate prin mijloace electronice. 5. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta în termen legal la rubrica de
"Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare 6. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare
privind ofertele depuse, online la Sectiunea “Întrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si
eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor online (Sectiunea “Întrebari”), integral în sectiunea
corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/ fisiere distincte semnate cu semnatura
electronica. 7. Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achizitie publica este supusa urmatoarei
conditii: încheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii serviciului din
fonduri externe nerambursabile si/ sau de la Bugetul de Stat, semnarea contractului fiind posibila doar în situatia în care se
respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele
publice. În cazul în care indiferent de motive obtinerea/ aprobarea finantarii serviciului din fonduri externe nerambursabile
si/ sau de la Bugetul de Stat nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin. 1 lit. c) teza a II-a
din Legea 98/2016, fiind imposibila încheierea contractului de achizitie publica.

VI.4)  CAI DE ATAC
VI.4.1)  Organism 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
Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de notificare si de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr 101/2016.

VI.4.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
A.R.F. – Serviciul Juridic si Resurse Umane
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel. 
+4 0750032676 , Adresa internet (URL):  www.arf.gov.ro

VI.5)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
08.11.2017 16:24

Inapoi  Detalii procedura  Procese verbale / Declaratii Documentatie, clarificari si decizii


