
  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 419742

 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: 419742 / 12.12.2017
Denumire contract: Masina / utilaj pentru pozitionat sina - Sucursala Regionala CF Cluj
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: 
SEAP

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: 
Masina / utilaj pentru pozitionat sina - Sucursala Regionala CF Cluj

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

Masina/Utilaj de pozitionat sina, conform caietului de sarcini nr.43/D/797/29.11.2017.
II.1.6)  CPV: 34945000-3 - Utilaje de aliniere a liniilor (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 465,920 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

Garantia de participare se constituie prin virament bancar în contul entitatii
contractante (CNCF « CFR » SA prin Sucursala Regionala CF Cluj CUI 15586731)
sau printr-un instrument de garantare bancara emis în conditiile legii de o societate
bancara ori de o societate de asigurari, sau ordin de plata/fila CEC confirmat(a) de
banca emitenta, în cuantum de 4600 lei pentru o perioada de cel putin 90 de
zile,egala cu perioada de valabilitate a ofertei, de la data limita de depunere a
ofertelor. Garantia de participare constituita prin virament bancar cu OP se va depune
in contul RO37 BPOS 1340 2785 144R OL01 deschis la Banc Post Cluj. Garantia de
participare trebuie sa fie irevocabila. Echivalenta lei/alta valuta se va face la cursul
stabilit de Banca Nationala a României la data publicarii anuntului de participare
pentru prezenta procedura. Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia
pentru participare ofertantul pierzând astfel suma constituita 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 în perioada de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai târziu de 5 zile de
la semnarea contractului; c)oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze
contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei

Garantie de buna executie Garantia de buna executie va fi de 10% din pretul contractului de furnizare produse
fara TVA si se va constitui integral. In cazul in care, pe parcursul executarii
contractului sectorial se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia
de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului.
Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent, în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct, la



dispozitia entitatii contractante, conform art 46 alin 5 HG 394/2016. Garantia de buna
executie se va constitui în perioada de valabilitate a ofertei în termen de 5 zile de la
semnarea contractului sectorial de ambele parti. Entitatea contractanta are dreptul de
a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, respectând cond. prevazute la
art.47 din HG nr.394/2016 . Entitatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna
executie în conformitate cu prevederile art.48 alin(1) din HG.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: Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.177,
178, 180 din Legea nr.99/2016. Se va prezenta DUAE - conform art.202 alin.1 din Legea 99/2016- accesand unul din
urmatoarele link-uri:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd. Pentru indeplinirea
obligatiilor prevazute la art.73 din Legea nr. 99/2016,se solicita prezentarea declaratiei odata cu DUAE, de catre toti participantii
la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).Precizam in cadrul CNCF “CFR” SA Bucuresti-
Suc.Regionala CF Cluj sunt considerate persoane ce detin functii de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al
ofertelor/candidaturilor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire):Cesa Petru - director, Buhai Eliza Mihaela - director adj. ec.,
Mateas Dumitru-Sef Divizia Investitii ,Pacurar Stefan - sef divizie linii, Pop Ioan- sef divizie instalatii, Chioreanu Daniela - sef
oficiu juridic, Pop Aron Valer - sef serviciu A.P., Anisorac Vasile - sef serviciu Mecanizare MR, Moldovan Claudia-Sef Serv PVTP,
Pop Monica-Sef serv contabilitate. Documentele justificative - orice document considerat edificator din acest punct de vedere, in
tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi de ex.: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; 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; 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.
181 din Legea 99/2016; sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara de respectiva - urmeaza a fi
prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor 1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara
de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a
constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de
indeplinire: completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial (ofertant, asociat), sau pentru ofertantii care sunt persoane juridice
straine,documentul echivalent emis in tara de rezidenta (in traducere autorizata) sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii
contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Informatiile cuprinse în
acesta trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii 2. Ofertantii trebuie sa detina: PENTRU PRODUCATOR: Autorizatie de
Furnizor Feroviar si Certificat de Omologare Tehnica a produsului, PENTRU COMERCIANT : Agrement Tehnic Feroviar de
comercializare a produselor feroviare critice si Autorizatie de Furnizor Feroviar si Certificat de Omologare Tehnica a Produsului
de la producator,conform H.G. nr. 626/1998 art. 1 alin (2) privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Române si
Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/13.04.2000, art. 1 alin. 1 si 2. NOTA: 1.Autorizatia de furnizor feroviar si Certificatul
de omologare tehnica a produsului, trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii . Ofertantii straini care nu detin autorizari /
agremente / omologari AFER valabile la momentul prezentarii, vor depune copii ale documentelor echivalente, eliberate de
autoritatile relevante din tarile de origine (copii traduse de un traducator autorizat), recunoscute de AFER. 2. 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 in 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.

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: 04.01.2018 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: 12.12.2017 11:52


