
  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 418988

 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: METROREX S.A.
Numar invitatie / anunt: 418988 / 28.11.2017
Denumire contract: Servicii de refacere a profilului longitudinal al caii de rulare
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
METROREX S.A. 
Cod fiscal:  RO 13863739,   Adresa:  B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, SECTOR 1, Bucuresti,  Telefon:  +40
0213193670,  Fax:  +40 0213125149

I.1.2)  Adresa la care se transmit ofertele: 
B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, SECTOR 1, Bucuresti, Romania, cod postal: 010873, telefon:+40 0213193601 / 5459,
fax:+40 0213125149, persoana de contact:ROXANA COSTROJ

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, de tramvai sau de autobuz

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE

II.1.1)  Denumire contract: 
Servicii de refacere a profilului longitudinal al caii de rulare

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

Servicii de refacere a profilului longitudinal al caii de rulare
II.1.6)  CPV: 50225000-8 - Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 366,999.6 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 garantiei de participare este 3.000 lei. 1. Perioada de valabilitate a
garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei,
respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. 2. Garantia de
participare se va transmite in SEAP, in format electronic, semnata cu semnatura
electronica, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, conform anuntului
de participare, cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. 3. Garantia
pentru participare se poate constitui prin virament bancar (in contul RO87 BPOS 7040
2775 727R ON02 deschis la BANC POST - PALAT CFR, sector 1) sau printr-un
instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara / societate de
asigurari. Acesta trebuie sa prevada in mod expres dreptul achizitorului de a retine
garantia de participare atunci cand ofertantul se afla in oricare din urmatoarele situatii:
a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita
castigatoare, nu constituie garantie de buna executie in termenul prevazut la art. 44,
alin. (3) din H.G. nr. 394/2016. c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa
semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei. 4. Instrumentul de garantare
trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat,
respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la
culpa persoanei garantate. 5. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. 6. In
cazul unei asocieri, instrumentul de garantare trebuie sa nominalizeze toti membrii
asocierii. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face
la cursul comunicat de BNR, valabil cu 5 zile anterior datei limita de depunere a
ofertelor.



Garantie de buna executie 1. Prestatorul, semnatar al contractului are obligatia de a constitui garantia de buna
executie a carei valoare va fi de 8 % din pretul contractului. 2. Garantia de buna
executie a contractului se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului sectorial. 3. Garantia de buna executie a contractului se constituie in
conformitate cu prevederile art. 45, 46 din H.G. nr. 394/2016.

 
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 nr. 1 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 177, art. 178 alin. (1) si (2) si art. 180 din Legea nr.
99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se completeaza DUAE de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei acestora. Acest document va fi completat de fiecare
Ofertant / Ofertant asociat / Tert sustinator / Subcontractanti propusi. La solicitarea entitatii contractante, documentele
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de catre ofertantul
clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, dupa cum urmeaza: i. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor
cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la
momentul prezentarii; ii. 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 in
cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; iii. dupa caz, documente prin care
se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 178 alin. (3), art. 179 alin. (2), art.
180 alin. (2) din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; iv. alte documente edificatoare, dupa caz. NOTA: Nedepunerea DUAE
odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Ofertantul are obligatia
depunerii odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va
materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere. Pentru ofertanti
straini, documente justificative pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una din situatiile prevazute la
articolele mentionate, pot fi orice documente considerate edificatoare in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit,
cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In
cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la
primul alineat sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178, 180, se va accepta o declaratie
pe propria raspundere a ofertantului sau, in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederi legale privind declaratia pe
propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei
asociatii profesionale care are competente in acest sens. In cazul persoanelor juridice straine documentele vor fi insotite de o
traducere autorizata in limba romana. Ofertantii pot ridica certificatele si pot obtine informatii cu privire la impozite si taxe catre
bugetul de stat consolidat / bugetul local de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor
Publice si respectiv de la Primariile de care apartin. Cerinta nr. 2 – In scopul efectuarii verificarilor prevazute la art. 71, art. 72 si
art. 73 din Legea nr. 99/2016 se va prezenta declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.
73 alin. (1) litera d) si e) din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se completeaza
DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente. Declaratia va fi completata de
fiecare Ofertant / Ofertant asociat / Subcontractant / Tert sustinator. Persoanele care detin functii de decizie la nivelul
METROREX S.A., corespunzator organizarii prezentei proceduri, sunt urmatoarele: 1. Sef Birou Relatii cu Sindicatele,
Secretariat AGA si CA cu atributii de Director General – ing. Ion Constantinescu 2. Director Strategie Planificare Resurse – ing.
Marin Aldea 3. Director Infrastructura – ing. Gabriel Daniel Mocanu 4. Director Economic – ec. Angela Leanca 5. Director
Investitii si Achizitii Publice – ing. Constantin Mustatea 6. Sef Serviciu Urmarire Contracte Exploatare – ing. Ramona Carmen
Paveliu 7. Sef Serviciu Linii, Tunele, Statii – ing. Florin Nechita 8. Sef Sectie LT2 – ing. Marian Soroceanu 9. Contabil Sef Sectia
LT2 – ec. Carmen Cazanofschi 10. Sectia LT2 – ing. Florentin Buruiana 11. Sef Serviciu Achizitii Publice – ing. Emilia Sabau 12.
Sef Birou Achizitii Servicii si Lucrari – ec. Mihaela Cristina Dragan 13. Biroul Achizitii Servicii si Lucrari – exp. achiz. publ.
Mihaela Roxana Costroj 14. Compartimentul Consultanta si Avizare Juridica – I.A.P. – cons. jr. Eduard Safciu 15. Sef Birou
Contractare – cons.jr. Valentina Icleanu 16. Biroul Contractare – ec. Nicolae Vlad Cerinta 1 – Operatorii economici ce depun
oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul
economic este legal constituit. Pentru indeplinirea cerintei privind inregistrarea, operatorii economici participanti vor completa
DUAE cu informatiile aferente situatiei acestora. La solicitarea entitatii contractante, documentele justificative care probeaza
indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa
aplicarea criteriului de atribuire. 1.a) - Pentru persoane juridice romane – Se solicita prezentarea Certificatului constatator emis
de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sau Tribunalul teritorial din care sa rezulte cel putin informatiile
legate de structura actionarilor, reprezentantii legali, obiectul de activitate principal si obiectele de activitate secundare
autorizate, situatia juridica a societatii, etc. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul
constatator. 1.b) - Pentru persoane juridice straine – Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care
dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea
persoanei juridice / fizice straine de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu legislatia din
tara de origine / tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a
acestora in limba romana. Note: 1. Documentele prezentate trebuie sa mentioneze: datele de identificare, actionarii / asociatii,
organele de conducere, administratorii, cotele de participare. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale /
actuale la data depunerii, urmare a solicitarii entitatii contractante. 2. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa
prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o indeplineste. Cerinta 2 – Ofertantii au obligatia de a prezenta
documente emise de Autoritatea Feroviara Româna (AFER) care sa ateste conformarea la prevederile OMT nr. 290/2000 pentru
activitatile încadrate ca servicii feroviare critice si care fac obiectul contractului. Pentru îndeplinirea cerintei, operatorii economici
participanti vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei acestora. În acest sens, la nivelul DUAE vor fi precizate
informatii privind domeniile de activitate pentru care operatorii economici detin documente de agrementare emise de AFER. La
solicitarea entitatii contractante, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor

Î



fi prezentate obligatoriu de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. În cazul unei
asocieri/subcontractari, corespunzator serviciilor feroviare critice pe care fiecare asociat/subcontractant le realizeaza în cadrul
contractului, trebuie sa se faca dovada privind conformarea la prevederile OMT nr. 290/2000, prin prezentarea de documente
emise de AFER pentru membrul asocierii/subcontractantul respectiv.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Cerinta nr. 1 – Experienta similara: lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera ultimii 3
ani, cu indicarea valorilor, datelor de derulare si a beneficiarilor publici sau privati. Ofertantul va face dovada faptului ca a realizat
in ultimii 3 ani servicii similare, în valoare cumulata de minim 200.000 lei (fara TVA). Documentele justificative pentru
demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind experienta similara: Certificate / documente (ex.: recomandari / documente
constatatoare / procese verbale de receptie etc.) emise sau contrasemnate de beneficiarii mentionati. Documentele prezentate
vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiari, cantitati, valori, coduri CPV, perioade de derulare.,Cerinta nr. 2 – Dotari –
Candidatii vor prezenta o declaratie privind dotarile de care dispun (dotare proprie sau conventie / precontract închiriere,
comodat, leasing, contract prestari servicii, etc.) si care vor putea fi folosite în cadrul contractului, pentru îndeplinirea cerintelor
precizate în caietul de sarcini, care va cuprinde cel putin urmatoarele: – Aparate topografice (teodolit, nivela, etc.), – Masini de
strans tirfoane si buloane. – Ciocane electrice de burat traverse. – Vinciuri de 3 tone, 5 tone, si 8 tone forta. – Carucior de
masurat calea. – Utilaj de transportat si compactat piatra, cu gabarit redus. – Masina de burat cu gabarit redus. – Carucioare de
transportat material marunt de cale.,Capacitatea tehnica si profesionala a unui ofertant sau a unui grup de ofertanti, poate fi
sustinuta de o terta persoana, fizica sau juridica, indiferent de relatiile juridice existente între aceasta si ofertant. În acest caz,
ofertantul are obligatia de a dovedi ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele
necesare, prezentand în acest sens un angajament ferm al tertului/tertilor sustinator / sustinatori, în sensul art. 196 alin. (3) din
Legea nr. 99/2016 si art. 55 din H.G. nr. 394/2016. Angajamentul ferm prezentat de ofertant privind acordarea sustinerii trebuie
sa prezinte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de
sustinere; acesta se constituie ca instrument juridic care sa asigure dreptul entitatii contractante de a solicita în mod legitim,
îndeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare, entitatea contractanta avand posibilitatea de actiune directa
împotriva sustinatorului în cazul în care se produc prejudicii ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute în angajament. În
conformitate cu prevederile art. 126, alin. (12) din Legea nr. 99/2016, operatorul economic poate sa invoce sus?inerea unui/unor
tert/terti pentru maximum 50% din cerinta ce a fost stabilita in conformitate cu prevederile art. 126, alin. (11) din Legea nr.
99/2016. In conformitate cu prevederile art. 198 din Legea nr. 99/2016, operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori
vor raspunde solidar pentru executarea contractului. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatiile
prevazute de art. 73 alin. (d), art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.,Informatii privind subcontractantii Ofertantii vor
prezenta, daca este cazul, o declaratie cu precizarea partii / partilor din contract pe care intentioneaza sa o / le subcontracteze,
cu nominalizarea fiecarui subcontractant, a partii / partilor si valorii aferente acesteia/ acestora, precum si acordul
acestora.,Informatii privind asociatii 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: 13.12.2017 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: Fonduri bugetare 
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 28.11.2017 12:18

Inapoi  Detalii procedura


