
  Anunt de atribuire numarul 218191/21.12.2017

 Inapoi

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa:  SRCF Brasov, str. Politehnicii, nr. 1 , Localitatea:  Brasov , Cod postal:  500024 , Brasov , Romania , Email: 
Oana.Draghici@cfr.ro , Tel.:  +40 268410709 , Fax:  +40 268410709
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1)  

DENUMIRE CONTRACT    Servicii: RP la vagoane de uz administrativ – vagoane de marfa seria UWEACS, vagoane de
marfa seria Laads, RP la vagoane de uz administrativ provenite din vagoane de calatori seriile:Uwsmc, Uwdp, Uwa, Tafd,
RP la vagoane din compunerea trenului de pamânt tip PTO 200C, Remediere defecte accidentale la vagoane Faccpps,de
marfa si uz administrative-5 LOTURI – SRCF BRASOV

II.2)  

OBIECTUL CONTRACTULUI    RP la vagoane de uz administrativ – vagoane de marfa seria UWEACS(LOT 1),vagoane
de marfa seria Laads(LOT 2),RP la vagoane de uz administrativ provenite din vagoane de calatori
seriile:Uwsmc,Uwdp,Uwa,Tafd(LOT 3),RP la vagoane din compunerea trenului de pamânt tip PTO 200C(LOT
4),Remediere defecte accidentale la vagoane Faccpps,de marfa si uz administrative(LOT 5). Pentru loturile 1-4:Pt.a fi
apte de circulatie si serviciu, vagoanele de uz administrativ aflate în utilizarea SRCF Brasov sunt supuse periodic unui
ciclu de revizii si reparatii care respecta prevederile reglementarilor specifice în vigoare.În prezent este necesara
efectuarea reparatiei periodice(RP) la urmatoarele: vagoane de uz administrativ de marfa seria UWEACS–6 buc,seria
Laads–3 buc,vagoane din compunerea trenului de pamânt tip PTO 200C–7 buc si vagoane de uz administrativ provenite
din vagoane de calatori–10 buc seriile Uwsmc, Uwdp, Uwa,Tafd.Pentru mentinerea/readucerea în stare de functionare a
vagoanelor de uz administrativ scadente la reparatie periodica(RP),în vederea utilizarii lor la capacitate maxima si fara
repercusiuni în respectarea termenelor lucrarilor de întretinere–reparatii linii si a interventiilor, este necesara efectuarea
de lucrari de reparatie periodica RP în unitati specializate, reparatoare de material rulant, prin achizitionarea serviciului de
RP la vagoane de uz administrativ. Pentru lotul 5:SRCF Brasov utililizeaza în activitatea de întretinere, reparatii si
interventii la linii, vagoane de uz administrativ (proprietate CNCF“CFR”–SA)tip
Eacs,Ks,Gags,Laads,UWDP,UWSMC,UWA,etc,utilizate pentru transport de materiale de cale si Faccpps specializate
pentru transport si distributie de piatra sparta. În timpul exploatarii acestor vagoane se produc defecte tehnice accidentale
generate de uzurile normale si de actiunile repetate de încarcare-descarcare a materialelor de cale (traverse beton, piatra
bruta, piatra sparta,etc).Remedierea defectelor accidentale este impusa de îndrumarea în conditii de siguranta a
vagoanelor, fiind situatii în care, chiar la expedierea acestora în stare încarcata este necesara interventia prompta pentru
remedierea defectelor accidentale.Pt. readucerea în stare de functionare a vagoanelor Faccpps si de uz administrativ
defecte accidental si evitarea imobilizarii acestora cu repercusiuni în respectarea termenelor lucrarilor programate,
precum si datorita faptului ca reparatiile trebuie efectuate de catre unitati reparatoare de material rulant autorizate, este
necesara achizitionarea serviciului de Remediere defecte accidentale la vag.FACCPPS, vagoane de uz
administrativ.Lucrarile de remediere defecte accidentale constau în examinari, verificari, masuratori, cu înlocuiri de piese
uzate,degradate,fisurate,etc,astfel ca vagoanele sa devina apte de circulatie în conditii de Siguranta Circulatiei.

II.3)  TIP CONTRACT    Servicii
II.4)  CPV    50222000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)
II.5)  CRITERIU DE ATRIBUIRE    Pretul cel mai scazut
II.6)  INVITATIE DE PARTICIPARE / ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT    417039/01.11.2017 16:55
SECTIUNEA III: ATRIBUIRE
III.1) NUMAR DE OFERTE PRIMITE    1
         VALOARE ESTIMATA TOTALA    797,613.75 RON
III.2) LISTA CONTRACTE

Contract Valoare
537  / 20.12.2017 108,000 RON
Castigator CUI Adresa

SC ACAZIA IMPEX SRL RO 15571315 Str. Depozitelor nr. 40, Targu Mures, 110078,
Mures

536  / 20.12.2017 51,000 RON
Castigator CUI Adresa

SC ACAZIA IMPEX SRL RO 15571315 Str. Depozitelor nr. 40, Targu Mures, 110078,
Mures

535  / 20.12.2017 136,500 RON
Castigator CUI Adresa

SC ACAZIA IMPEX SRL RO 15571315 Str. Depozitelor nr. 40, Targu Mures, 110078,
Mures

Total (fara TVA):
295,500 RON

 


