
  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 417583

 Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri
de achizitie publica.

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Numar invitatie / anunt: 417583 / 08.11.2017
Denumire contract: Întocmire documentatii tehnico-economice cu elaborare deviz estimativ pentru lucrarile de demolare si obtinere
autorizatii pentru demolari mijloace fixe categoria I cladiri aprobate la casare SRCF Timisoara
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA 
Cod fiscal:  RO 11054529,   Adresa:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti,  Telefon:  +40 372843299,  Fax: 
+40 213192432

I.1.2)  Adresa la care se transmit ofertele: 
C.N.C.F. „C.F.R.” S.A. – Sucursala Regionala de Cai Ferate Timisoara, Str.Garii nr.2, CUI RO 15662430; J 35/1842/2003,
Timisoara, Romania, cod postal: 300166, telefon:+40 256494158, fax:+40 256494158, persoana de contact:Vasile Gurza

I.1.3)  Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: 
In SEAP

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1)  Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2)  Tip Activitate: Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE

II.1.1)  Denumire contract: 
Întocmire documentatii tehnico-economice cu elaborare deviz estimativ pentru lucrarile de demolare si obtinere autorizatii
pentru demolari mijloace fixe categoria I cladiri aprobate la casare SRCF Timisoara

II.1.2)  Tip contract: Servicii
II.1.3)  Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)  Obiectul contractului: 

Întocmirea documentatiilor tehnice de demolare pentru fiecare cladire in parte si obtinerea autorizatiilor de demolare de la
autoritatile locale pe raza carora sunt amplasate aceste cladiri, in conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 si a
Dispozitiei nr.85/04.07.2013 a Directorului General al CNCF ,, CFR “ SA Bucuresti.

II.1.6)  CPV: 71330000-0 - Diverse servicii de inginerie (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 199,800 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere

Garantie de participare

Garantia pentru participare este de : 1998 lei pentru o perioada de valabilitate de 120
zile de la data si ora limita de depunere a ofertei si se constituie: *prin OP în cont nr.
RO 76 BPOS36003306699 ROL 01 deschis la Banc Post Timisoara * fila CEC in
contul autoritatii contactante cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la
data limita de depunere a ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in
conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, prin virament
bancar. Garantia de participare este irevocabila. Dovada constituirii garantiei de
participare se va prezenta cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare se vor
respinge în cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Entitatea contractanta are
dreptul de a retine garantia de participare, atunci când acesta din urma se afla în
oricare din urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a
acesteia; b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare : * nu constituie garantia de buna
executie asa cum este stabilit in documentatia de atribuire si contract; * refuza sa
semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei.

Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii: 5 % din valoarea
contractului fara TVA - garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de



asigurari , care devine anexa la contract sau - garantia de buna executie se constituie
prin retineri succesive din facturile emise de prestator în conditiile art.46, alin (1) – (9)
din Hotarârea Guvernului nr.394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru
din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.

 
III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  Criterii de calificare 
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al
profesiei
 Descriere: Autoritatea contractanta va exclude din procedura astfel : I.Ofertantii,tertii sustinatori si contractantii nu trebuie sa se
regaseasca în situatiile prevazute la art.177,178 si 180 din Legea nr.99/2016. Modalitatea de îndeplinire prin care se poate
demonstra îndeplinirea cerintei : se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu
informatiile aferente situatiei lor.Odata cu DUAE se vor depune si angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta
modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de
asociere. Documentele justificative care probeaza celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante dor de catre ofertantul situat pe primul loc.Aceste documente pot fi : 1.Certificate constatatoare privind
lipsa datoriilor cu privire la la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat ( buget local,buget de stat,etc.) la
momentul prezentarii; 2.Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor cu putere de reprezentare,de decizie sau de control în cadrul
acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ORC; 3.Dupa caz, documente care sa demonstreze faptul ca
operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179,alin (2), art.180 alin (2), art.184 din Legea 66/2016
privind achizitiile publice; 4. Alte documente edificatoare,dupa caz. Situatia prevazuta la art. 73 din Legea nr.99/2016.
Persoanele din cadrul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Timisoara cu functie de decizie în ceea ce priveste
organizarea,derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt : Ing.Simu-Alexandru Ion – Directorul Sucursalei ; Ec.Floristeanu
Mihaela – Director Adjunct Economic;Ing. Lup?an Gheorghe– Sef Divizie Tehnica;Jr.Vat Mihaela – Sef Oficiu Juridic;Ing.Gurza
Vasile – Sef Serviciu Achizitii Publice. -certificate constataoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora cu
privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat (buget de stat,buget local,etc.). Cele doua certificate
sunt solicitate în conformitare cu prevederile art.178 din Legea nr.99/2016. Potentialii ofertanti vor completa si o declaratie
privind încadrarea/neâncadrarea în prevederile art.178 din Legea nr.99/2016 Nedepunerea DUAE semnat cu semnatura
electronica extinsa odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. .
Cerinta obligatorie: -Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial, (in original ;copie legalizata
sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul), iar informatiile cuprinse în certificat sa fie actuale la data prezentarii
acestuia si din care sa rezulte ca: * domeniul de activitate al ofertantului cuprinde si obiectul procedurii; -Operatorii economici ce
depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul
economic este legal constituit, ca nu se afla în nici una din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.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 DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC,
sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertnatul siutuat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor. - Ofertantii trebuie sa detina Autorizatie de furnizor feroviar si agrement tehnic AFER pentru serviciul de proiectare
infrastructura feroviara in termen de valabilitate la data solicitarii acestora conform prevederilor art.1, alin(1) din Ordinul
Ministrului Transporturilor nr.290/2000 Pentru operatorii economici straini, acestea pot prezenta documente echivalente, emise
in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Documentele solicitate urmeaza a fi prezentat la solicitarea entitatii
contractante , doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. -
Ofertantii au obligativitatea de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei si/sau agrementului pe perioada
de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora, in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt
si la cunostiinta autoritatii contractante. Documentele solicitate urmeaza a fi prezentat la solicitarea entitatii contractante , doar
de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: a) experienta similara Prezentarea unei liste a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani ( 2014,2015 ?i 2016 ),
continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de
catre clientul privat beneficiar.,b) Informatii privind subcontractantii În cazul în care un ofertant subcontracteaza parti din contract
si este declarat câstigator, va depune înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta contractul încheiat între
ofertant si subcontractant si care se constituie anexa la contractul de achizitie. Înlocuirea unui subcontractant dupa încheierea
contractului de achizitie publica se poate face numai cu aprobarea autoritatii contractante,fara a se modifica propunerea tehnica
sau financiara. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru
evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  PROCEDURA

IV.1.1)  Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa
IV.1.2)  Modalitate de desfasurare: Procedura online

IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: 



S.E.A.P.
IV.3.2)  Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4)  Data limita de depunere a ofertelor: 21.11.2017 15:00
IV.3.5)  Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6)  Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  MOD DE FINANTARE

VI.1.1)  Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2)  Tip de finantare: Alte fonduri 
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 08.11.2017 13:10

Inapoi  Detalii procedura


