
  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 418693

 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: 418693 / 23.11.2017
Denumire contract: Uniforme de serviciu CFR - SRCF Galati
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: 
str. Domneasca, nr.51, Galati, Romania, cod postal: 800008, telefon:+40 236340760, fax:+40 236340760, persoana de
contact:Anisoara Lipan

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: 
Uniforme de serviciu CFR - SRCF Galati

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

Achizitia produselor din categoria ”Uniforme de serviciu CFR “, respectiv: costume tip CFR de iarna categoria A ( costume
femei 104 buc si costume barbati 405 buc), bluze tip CFR – 652 buc, sepci tip CFR vara categoria A, conform cerintelor din
caietul de sarcini si fiselor tehnice aferente fiecarui produs.

II.1.6)  CPV: 18222000-1 - Haine de serviciu (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 282,190 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

Cuantumul GP este de 2800 lei. Echivalenta leu/alta moneda, pentru garantia de
participare (GP) constituita în alta moneda, se face la cursul valutar BNR valabil
anterior datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. GP trebuie sa fie irevocabila, pd
de valabil fiind de 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de
constituire a GP: prin virament bancar in favoarea entitatii contractante Sucursala
Regionala de Cai Ferate Galati, CUI 15567497, în contul IBAN nr. RO23 CARP 0180
0031 8299 RO06 deschis la Patria Bank – Sucursala Galati, cu conditia confirmarii
acestora de catre banca emitenta (recomandabil din România) pâna la data si ora
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 – Formular 7. Dovada
constituirii GP se va face astfel: (a) In cazul viramentului bancar dovada constituirii
GP se va transmite in SEAP în format electronic. Documentele ce fac dovada
constituirii GP vor fi semnate cu semnatura electronica, în baza art. 67 alin. (1) din
HG nr. 394/2016; (b) In cazul instrumentelor de garantare emise de societati bancare
sau de societati de asigurari acestea trebuie sa prevada ca plata GP se va executa
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia
cu privire la culpa persoanei garantate si se va transmite in SEAP în format
electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, cel mai târziu la data si ora-
limita de depunere a ofertelor.

Garantie de buna executie Cuantum GBE - 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie



este irevocabila si poate fi constituita in termen de cel mult 5 zile de la data semnarii
contractului sectorial prin: a) instrument de garantare, emis în conditiile legii, de o
societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la Contract.
Instrumentul de garantare va fi prezentat achizitorului în termenul prevazut pentru
constituirea garantiei de buna executie si trebuie sa prevada daca plata garantiei
neconditionat, respectiv la prima cerere a achizitorului, pe baza declaratiei acestuia
cu privire la culpa persoanei garantate SAU b) retineri succesive din plata cuvenita
pentru situatiile de plata lunare, pe perioada derularii contractului. În acest scop: i.
Furnizorul are obligatia de a deschide un cont la o banca la dispozitia Achizitorului la
Trezoreria Statului. ii. Furnizorul va depune în contul astfel deschis o suma initiala
care nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului sectorial. iii. În
termenul prevazut pentru constituirea garantiei de buna executie, furnizorul va
transmite Achizitorului contul deschis la Trezoreria Statului si copii dupa ordinul de
plata si extrasul de cont pentru suma initiala depusa. iv. Pe parcursul îndeplinirii
contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din
sumele datorate si cuvenite furnizorului, pâna la concurenta sumei stabilita drept GBE
în documentatia de atribuire. Contul astfel deschis este purtator de dobânda în
favoarea furnizorului. GBE se va restitui conform art. 48 alin.1) din HG 394/2016. In
cazul asocierii GBE va fi constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca
acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori.

 
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: Cerinta 1: Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute
la art.177, art.178, art.180 din Legea nr. 99/2016. 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, conform
Notificarii nr. 240/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi
prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul
prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de
stat etc.); 2. 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; 3. Dupa caz, documente prin care se
demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art.
184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. 4. Alte documente edificatoare, dupa caz. Cerinta 2: Ofertantii, tertii
sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.73 din Legea nr. 99/2016.
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, conform Notificarii nr. 240/2016. Documentele justificative care
probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.73 din
Legea nr. 99/2016), urmeaza a fi prezentate obligatoriu de catre operatorii economici doar la solicitarea entitatii contractante de
catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele cu functii de
decizie din cadrul entitatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt: ing. Aurel Ciotarca - Director, ec. Floarea
Nastase – Director adjunct economic, ing. Ionel Dragusanu – Sef Divizie Tehnica, ec. Nicoleta Stefan – sef Serviciu B.A.I., ec.
Sandica Tomev – economist Serviciul BAI, ec. Danut Maricel Andronache – sef Serviciu Contabilitate, ec. Silvia- Cristina
Ciobotaru – sef Serviciu PDFCF, ec. Mihaela Gabriela Bors – sef Serviciu Financiar, ec. Doinita Bosneaga – economist Serviciul
Financiar, ec. Cristiana Bernea – economist Serviciul BAI, ec. Gabriela Iosipescu – economist Serviciul Contabilitate, ec.
Tudorita Darjan – economist Serviciul Contabilitate, ec. Mariana Stoian – economist Serviciul Contabilitate, ec. Lucian - Cristi
Candussi – economist Serviciul PDFCF, ec. Geta Ajder – economist Serviciul PDFCF, ec. Mihaela Popa – Sef Birou FUC, ing.
Iulia Ruxanda Giusca – Sef Serviciu Comercial, ing. Elena Felicia Adochiei Hanganu - Sef Birou Contractare – Serviciul
Comercial, ec. Geta Trenchea – Sef Birou Aprovizionare si Administrativ - Serviciul Comercial, tehn sp. Marcel Postolache –
tehnician specialist Birou Aprovizionare si Administrativ - Serviciul Comercial, ec. Paula Leon – economist Birou Aprovizionare si
Administrativ – Serviciul Comercial, ec. Mioara Turcu – economist Serviciul Comercial, ing. Nicolae Voinescu – sef Serviciu RDT,
ec. Alice Baba – economist Serviciul RDT, cons. jr. Cristian Leon - sef Oficiu Juridic, cons. jr. Cosmin-Gabriel Barbieru – Oficiul
Juridic, cons. jr. Vasile Stoica - Oficiul Juridic, cons. jr. Claudia Constanta Gutanu - Oficiul Juridic, cons. jr. Elena Costiniu –
Oficiul Juridic, ing. Anisoara Lipan – inginer Serviciul Achizitii Publice, ing. Simina Tufa – inginer Serviciul Achizitii Publice, ing.
Cecilia Milea – inginer Serviciul Achizitii Publice, ing. Angela Niculcea – inginer Serviciul Achizitii Publice, ec. Ileana Toader –
economist Serviciul Achizitii Publice. Cerinta 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de
inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna
dintre 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, conform Notificarii nr. 240/2016.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis
de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate doar la
solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data prezentarii.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Cerinta 1: Experienta similara - Lista principalelor livrari de produse efectuate intr-o perioada care acopera cel mult
ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Experienta similara se va demonstra prin



prezentarea unui contract sau mai multe contracte din care sa reiasa livrarea unor produse similare in ultimii 3 ani, in valoare
individuala / cumulata de minim 150.000 lei.,Cerinta 2: Informatii privind subcontractarea – Precizarea partii / partilor din contract
pe care operatorul economic intentioneaza sa le subcontracteze, daca este cazul.,Cerinta 3: Informatii privind tertul / tertii
sustinatori – In conformitate cu prevederile art. 196 alin. (3), in cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea
tehnica si / sau profesionala invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm din partea tertului / tertilor sustinatori, din care
sa rezulte accesul in orice moment la resursele necesare, precum si modul efectiv prin care se asigura indeplinirea
angajamentului de sustinere. In cazul in care sustinerea tertului / tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul va
asigura entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intâmpina dificultati pe
parcursul derularii acestuia. 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: 11.12.2017 15:00
IV.3.5)  Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6)  Data limita de valabilitate a ofertei: 90 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: 23.11.2017 12:29

Inapoi  Detalii procedura


