
  Anunt de participare (sectoriale) numarul 181588/19.12.2017

 Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri
de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Numar anunt: 181588 / 19.12.2017
Denumire contract: „REPARATIE PORTALE PROTECTIE LINIA CF 100 CARANSEBES-ORSOVA”-2 loturi
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  CN CF "CFR"-SA SUCURSALA REGIONALA CF TIMISOARA , 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
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL
COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE
II.1.1)  Denumirea data contractului de entitatea contractanta

„REPARATIE PORTALE PROTECTIE LINIA CF 100 CARANSEBES-ORSOVA”-2 loturi
II.1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: LINIA CF 100 CARANSEBES-ORSOVA
Codul NUTS: RO424 - Timis

II.1.3)  Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.4)  Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Podul metalic de la km 441+261, linia 100 Or?ova - Jimbolia, amplasat între sta?iile Poarta-Teregova, este pasaj inferior
peste DN6, realizat în sistem grinzi cu inima plina cale jos, oblic, cu deschiderea de 26,10 m ?i înal?imea libera sub pod de
4,50 m. Datorita înal?imii libere reduse, în condi?iile unui trafic greu intens existent pe DN6, s-au produs loviri ale structurii
podului de catre autovehiculele în circula?ie care au afectat elemente ale contravântuirii generale, a talpilor inferioare ale
antretoazelor ?i ale grinzilor principale. Pentru remediere, în luna iulie 2015 au fost executate lucrari de consolidare a
podului metalic ?i lucrari de refacere a protec?iei anticorozive. 
Podul metalic km 451+403, linia 100 Or?ova - Jimbolia, între sta?iile Armenis – Slatina Timis, este pasaj inferior peste DN6,
realizat în sistem grinzi independente cu zabrele nituite cu înal?ime variabila (GZCSN ), este oblic si are deschiderea de
48,60 m ?i înaltimea libera de 4,65 m. Pentru protec?ia suprastructurii metalice, podul a fost prevazut cu portale de
protectie pe ambele parti ale drumului national, care datorita lovirilor au fost degradate ?i nu au mai putut fi amplasate în
condi?ii de siguran?a pe stâlpii degrada?i, iar la reabilitarea DN 6 s-a impus îndepartarea lor pentru largirea par?ii
carosabile. Datorita înaltimii libere reduse si a traficului rutier foarte intens, suprastructura metalica a fost lovita, cu
afectarea si deteriorarea talpilor inferioare ale grinzilor principale.  
Prin executia lucrarilor de reparatie a portalelor de protectie se va realiza protectia podurilor pe care se afla linia de cale
ferata Caransebes – Orsova si va fi asigurata circulatia trenurilor în conditii de siguranta.  



1. Valoarea estimata a achizitiei pentru lotul 1 este de 584.690,73 lei fara TVA (695.781,97 lei cu TVA) conform Devizului
General întocmit de catre proiectantul de specialitate SC RIMS CO SRL Bucuresti din care: 519.725,09 lei - valoarea C+I,
12.993,13 lei – cheltuieli cu organizarea de santier ?i 51.972,51 lei - cheltuieli diverse si neprevazute.  
2. Valoarea estimata a achizitiei pentru lotul 2 este de 297.464,54 lei fara TVA (353.982,80 lei cu TVA) conform Devizului
General întocmit de catre proiectantul de specialitate SC RIMS CO SRL Bucuresti din care: 264.412,93 lei - valoarea C+I,
6.610,32 lei – cheltuieli cu organizarea de santier ?i 26.441,29 lei - cheltuieli diverse si neprevazute.  
Valoarea totala estimata a achizitiei este de 882.155,27 lei fara TVA .

II.1.6)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)

II.1.7)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8)  Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)  Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Cantitatea totala sau domeniul

„REPARATIE PORTALE PROTECTIE LINIA CF 100 CARANSEBES-ORSOVA”-2 loturi 
Lot 1- Reparatie portal protectie km 441+261 linia CF 100 Caransebes-Orsova  
Lot 2- Reparatie portal protectie km 451+403 linia CF 100 Caransebes-Orsova  

Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai în cifre): 

Determinarea si justificarea valorii estimative: 882.155,27 lei fara TVA 
1. Valoarea estimata a achizitiei pentru lotul 1 este de 584.690,73 lei fara TVA (695.781,97 lei cu TVA) conform Devizului
General întocmit de catre proiectantul de specialitate SC RIMS CO SRL Bucuresti din care: 519.725,09 lei - valoarea C+I,
12.993,13 lei – cheltuieli cu organizarea de santier ?i 51.972,51 lei - cheltuieli diverse si neprevazute.  
2. Valoarea estimata a achizitiei pentru lotul 2 este de 297.464,54 lei fara TVA (353.982,80 lei cu TVA) conform Devizului
General întocmit de catre proiectantul de specialitate SC RIMS CO SRL Bucuresti din care: 264.412,93 lei - valoarea C+I,
6.610,32 lei – cheltuieli cu organizarea de santier ?i 26.441,29 lei - cheltuieli diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara TVA: 882,155.27 RON

II.2.2)  Optiuni
Nu

II.3)  DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
 35  zile incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)  Depozite valorice şi garantii solicitate

Garantia pentru participare este de 2.974 lei-lotul 2, 5.846 lei –lotul 1 pentru o perioada de valabilitate de 120 zile de la data
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 deschiderii
ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari,
care se prezinta in original* prin virament bancar. Garantia de participare este irevocabila. In orice situatie, dovada
constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu 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. Cuantumul garantiei de buna
executie a contractului de lucrari: 10 % 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 sumele datorate pentru facturi partiale 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.1.2)  Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat

III.1.3)  Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind
achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016.

III.1.4)  Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)  Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau



al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Persoane fizice/juridice române si straine  
Operatorii economici vor prezenta DUAE, accesand urmatorul link: https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter  
Conform DUAE:  
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 177 alin. (1) si (2) din Legea nr. 99/2016. Ofertantii, tertii sustinatori sau
subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 din Legea nr.99/ 2016. 
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 alin (1) si (2) si art. 180 alin (1) din Legea 99/2016.
Ofertantii, tertii sustinatori sau subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 din Legea
99/2016  
- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr.99/2016 Ofertantii,
tertii sustinatori sau subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 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. Ion Stoichescu– Sef Divizie Investitii; Jr.Vat Mihaela – Sef Oficiu
Juridic; Ing.Gurza Vasile – Sef Serviciu Achizitii Publice. Documentele justificative care probeaza indepinirea celor asumate
prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul intai in
clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 
- certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de ANAF, prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor restante
la momentul depunerii acestora cu privire la plata impozitelor , taxelor si contributiilor catre bugetul general consolidat
(buget local, buget de stat, etc); urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante , doar de catre ofertantul clasat
pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.  
-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 ( ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor).  
- 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. Ofertantii, tertii sustinatori
sau subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 179, art. 180, art. 184 din Legea 99/2016
(ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.) Persoana juridice/fizice romane/straine  
Cerinta obligatorie: 
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.  
Pentru ofertantii straini , document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii
contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.  

Cerinta obligatorie: 
- 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 autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit
la finalizarea evaluarii ofertelor-completare DUAE 
Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
„conform cu originalul”, iar informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data prezentarii. 

Se solicita Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de AFER, însotita de agrement tehnic AFER, pentru lucrari de
constructii/reparatii si intretinere poduri de cale ferata, valabile la data prezentarii.  

În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual
de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat în acordul de asociere ca o va executa, daca
partea respectiva necesita aceasta certificare. Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din
considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.  
Modalitatea prin care poate fi demonstrata aceasta cerinta este doar completarea DUAE de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. 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.  
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 sau agrementului AFER
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.

III.2.2)  Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani sa fie de cel putin 260.000 lei pentru lotul 2  
- Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani sa fie de cel putin 510.000 lei pentru lotul 1; pentru ultimele trei exercitii
financiare disponibile 2014, 2015, 2016 in conformitate cu art. 188 alin. (1), (2)  
Modalitatea de indeplinire  
Se va completa DUAE de catre toti ofertantii, iar ulterior, la solicitarea entitatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc



in clasamentul intermediar si se va solicita prezentarea situatiilor financiare pentru anii 2014, 2015 si 2016, vizate si
inregistrate de organele competente sau orice alt document edificator din care sa rezulte cifra de afaceri 2014, 2015, 2016

III.2.3)  Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) experienta similara 
Prezentarea unei liste a lucrarilor realizate in ultimii 5 ani , insotita de certificate de buna executie pentru lucrarile cele mai
importante.  
Modalitatea de indeplinire  
Se va completa DUAE , urmand ca documentele justificative (certificate/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de catre clientul privat beneficiar) Acestea trebuie sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (in conformitate cu Notificarea ANAP
nr.240/2016)  
b) Experienta similara se va demonstra prin prezentarea unui contract/mai multe contracte in cadrul carora s-au executat
lucrari similare în valoare individuala/cumulata de cel pu?in 510.000 lei realizate în ultimii 5 ani pentru lotul 1  
Experienta similara se va demonstra prin prezentarea unui contract/mai multe contracte in cadrul carora s-au executat
lucrari similare în valoare individuala/cumulata de cel pu?in 260.000 lei realizate în ultimii 5 ani pentru lotul 2  
Modalitatea de indeplinire  
Completarea DUAE în conformitate cu Notificarea nr.240/2016. 
Valoarea cumulata a lucrarilor/serviciilor ce compun contractele prezentate pentru a demonstra experienta similara se va
face prin prezentarea de contracte, procese verbale de receptie, recomandari si orice alte documente care dovedesc
executia lucrarilor similare si urmeaza sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat
pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor  
c) 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.  
Modalitatea de indeplinire  
Completarea DUAE în conformitate cu Notificarea nr.240/2016.Documentele solicitate în sustinerea cerintei, se vor
prezenta de catre operatorii economici doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor . In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze
o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la acestia.  

Acestea trebuie sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor(in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016)  

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE pot fi: - Acord de subcontractare, incheiat
intre ofertant si subcontractant  
d) 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.  
Modalitatea de indeplinire  
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, conform Notificarii nr. 240/2016.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate doar
la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.  
Aceste documente sunt angajamentul 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, daca
este cazul. In cazul in care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul va asigura autoritatii
contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intâmpina dificultati pe parcursul
derularii acestuia.  
e) Declaratie pe propria raspundere referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere,
precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarii  
Modalitatea de indeplinire  
Completarea DUAE în conformitate cu Notificarea nr.240/2016. Documentele justificative solicitate în sustinerea cerintei
urmeaza a fi prezentate doar la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
interemdiar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.  
a) Se va prezenta dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001/2001
sau echivalent; prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi
care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.  
Modalitatea de indeplinire  
Certificatul trebuie sa fie valabil la data prezentarii .În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta
certificate echivalente emise de organisme acreditate stabilite in alte state membre. Ofertantii straini vor prezenta
documentul in traducere in limba romana.  
Se va completa DUAE, urmand ca doc justificative sa fie prezentate doar la solicitare autoritatii contractante de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. (in conformitate cu Notificarea ANAP
nr.240/2016). Aceste documente pot fi: - Proceduri/manuale de calitate, activitate procedura, etc.) similare cu cele
prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001/2001, in conf cu art. 195 , alin. (1), (2),
(3)Documentele se depun in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, certificata cu numele in clar si semnatura
reprezentantului legal sau împuternicit al ofertantului si stampila. Ofertantii straini vor prezenta documentul in traducere in
limba româna.  
b)Certificarea sistemului de management de mediu SRN ISO 14001/2005, în copie sau echivalent prin prezentarea unor
certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel



corespunzator al protectiei mediului  
Modalitatea de indeplinire  
Certificatul trebuie sa fie valabil la data prezentarii .În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta
certificate echivalente emise de organisme acreditate stabilite in alte state membre. Ofertantii straini vor prezenta
documentul in traducere in limba romana.  
Se va completa DUAE, urmand ca doc justificative sa fie prezentate doar la solicitare autoritatii contractante de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. (in conformitate cu Notificarea ANAP
nr.240/2016). Aceste documente pot fi: - un certificat acordat de un organism de certificare acreditat care atesta ca acesta
are implementat si mentine, un sistem de management al mediului conform seriei de standarde ISO 14001 sau echivalent
pentru activitatile aferente obiectului contractului, orice alte probe prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator
al protectiei mediului.

III.2.4)  Contracte rezervate
Nu

III.3)  CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1)  Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2)  Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului
responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

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)  Se va organiza o licitatie electronica

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

3/1/5/577/2017
IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu
IV.3.3)  Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.01.2018 14:00
Documente de plata: NU

IV.3.4)  Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.01.2018 16:00

IV.3.5)  Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 17.05.2018

IV.3.7)  Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor):  12.02.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu
VI.2)  CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu
Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)  ALTE INFORMATII
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.

VI.4)  CAI DE ATAC
VI.4.1)  Organism 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
Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  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 AC consid. nelegal.

VI.4.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC-SRCF TIMISOARA
Adresa postala:  STR. GARII, NR.2 , Localitatea:  TIMISOARA , Cod postal:  300166 , Romania , Tel.  +40 256494158
, Fax:  +40 256494158

VI.5)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
19.12.2017 14:43

Inapoi  Loturi  Detalii procedura  Procese verbale / Declaratii Documentatie, clarificari si decizii


