
  Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 184570/09.12.2017

 Inapoi

INFORMATII ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT
Numar anunt: 176408 / 21.06.2017
Denumire contract: Salubrizare pe raza Sucursalei Regionale de Cai Ferate Timi?oara în sta?iile CF ?i spa?ii cu specific feroviar

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  Sucursala Regionala de Cai Ferate Timisoara, Str.Garii nr.2, CUI RO 15662430; J 35/1842/2003 ,
Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300166 , Romania , Punct(e) de contact:  Vasile Gurza , Tel.  +40 256494158 ,
Email:  vasile.gurza@cfr.ro , Fax:  +40 256494158 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului
cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2)  ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) A(LE) ENTITATII CONTRACTANTE
     - Servicii feroviare

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

Salubrizare pe raza Sucursalei Regionale de Cai Ferate Timi?oara în sta?iile CF ?i spa?ii cu specific feroviar
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: Raza Sucursalei Regionale CF Timisoara
Codul NUTS: RO42 - Vest

II.1.3)  Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru

II.1.4)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta activitati de salubrizare lunare conform celor precizate in caietul de sarcini. Aceste activitati vor fluctua in
functie de necesitatile entitatii contractante ( suprafete, genuri de salubrizare,etc.)

II.1.5)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2)

II.1.6)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.2)  VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)
II.2.1)  Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

8,192,068.8 RON    
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

Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  S-a organizat o licitatie electronica

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

3/1/5/98/2017
IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S119-241752 din 24.06.2017

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI



Contract nr: 599    Denumirea: Salubrizare pe raza SRCF Timisoara in Statiile CF si spatii cu specific feroviar acord
cadru

V.1)  DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI    28.11.2017
V.2)  NUMARUL DE OFERTE PRIMITE    4
  NUMARUL DE OFERTE ADMISIBILE    2
V.3)  NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL

SC PAVE PRO CONSTRUCT SRL
Adresa postala:  STR. ULPIA TRAIANA, NR. 63, CAMERA1 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300771 , 
Romania , Tel.  +40 769611601 , Email:  petricavelescu1@gmail.com

V.4)  INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
ESTIMAREA INITIALA A VALORII CONTRACTULUI
Valoarea: 9050721.15     Moneda: RON    Fara TVA
VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
Valoarea: 8192068.80     Moneda: RON    Fara TVA

V.5)  CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu
VI.2)  ALTE INFORMATII

In conditiile in care in urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire se inregistreaza doua sau mai multe oferte la
egalitate pe primul loc se va proceda la solicitarea unei noi oferte financiare prin intermediul SEAP. Pentru demonstrarea
îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial
doar documentul unic european (DUAE) accesand urmatorul link:https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de
atribuire. Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: -ofertantul are obligatia de a prezenta/completa
certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din
partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. Acest termen nu va
mai mic de 3 zile lucratoare. -Autoritatea contractanta se va asigura ca ofertantul a carei oferta este declarata câstigatoare
a prezentat, nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele solicitate. -În cazul unei
oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati în parte, iar
cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite prin cumul.
Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor face in SEAP utilizand facilitatile oferite in acest
sens de sistem. În cazul în care, din orice motiv, informa?iile suplimentare sau raspunsul entita?ii contractante la solicitarea
de clarificari nu sunt transmise în termenul legal (6 zile / 4 zile - urgen?a înainte de termenul stabilit pentru depunerea
ofertelor, sau în cazul în care documentele achizi?iei se modifica semnificativ, entitatea contractanta va prelungi perioada
stabilita ini?ial pentru depunerea solicitarilor de participare. În acest caz, entitatea contractanta va revizui DUAE aferent
prezentei proceduri de atribuire a contractului de acordului-cadru în cauza, în situa?ia în care criteriile de calificare ?i selec?
ie sunt modificate în sensul mic?orarii nivelurilor acestora sau eliminarii lor.

VI.3)  CAI DE ATAC
VI.3.1)  Organismul 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
Organismul competent pentru procedurile de mediere

Tribunalul Timis - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Piata Tepes Voda nr.2 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300055 , Romania , Tel.  +40
256498054 , Email:  tr-timis-reg@just.ro , Fax:  +40 256221990

VI.3.2)  Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers. vat. poate contesta actul si/sau rec. dreptului pretins ori a interesului legitim în conditiile Legii nr.101/2016 privind
functionarea CNSC despre un act al EC consid. nelegal.

VI.3.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala Regionala CF Timisoara - Oficiul Juridic
Adresa postala:  Str.Garii nr.2 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300166 , Romania , Tel.  +40 256494158 , Fax: 
+40 256494158

VI.4)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
08.12.2017 09:56
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