
  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 420056

 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: 420056 / 18.12.2017
Denumire contract: Reparatie generala locomotiva LDE 2100 CP
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: 
În 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: 
Reparatie generala locomotiva LDE 2100 CP

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

Obiectul contractului il constituie reparatia generala a unei locomotive LDE 2100 CP. Locomotiva LDE de 2100 Cp a fost
transferata Sucursalei Regionale CF Craiova in luna noiembrie 2016. Locomotiva este nefunctionala si prezinta numeroase
descompletari. Locomotiva va fi folosita pentru tractarea trenurilor de lucru (tren PTO, incarcare/descarcare piatra sparta,
incarcare/descarcare sina cf cu trenurile Robel, transport material de cale cu vagoane de uz administrativ, tractare utilaje
defecte, etc.). Locomotiva LDE 2100 CP pentru a putea fi repusa in stare de functionare este necesara efectuarea unei
reparatii generale. Efectuarea reparatiilor generale prezinta avantajul reducerii cheltuielilor de exploatare prin: reducerea
consumului de combustibil, reducerea consumului de uleiuri si lubrifianti, cresterea productivitatii, eliminarea cheltuielilor cu
reparatiile accidentale. De asemenea, prin efectuarea reparatiei generale la locomotiva LDE 2100 de CP, se reduc
cheltuielile cu inchirierea de material rulant pentru tractiune la nivelul Sucursalei Regionale CF Craiova si se mareste
capacitatea de interventie in caz de necesitate.

II.1.6)  CPV: 50221000-0 - Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 800,000 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 Valoarea garantiei de participare este 8000 lei. Garantie de participare este in lei sau

echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita
pentru depunere a ofertelor, valabila 90 de zile de la termenul limita de depunere a
ofertelor, va fi constituita prin: -virament bancar -OP, sau -orice alt Instrument de
garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari,
in conditiile legii. Cont garantie de participare: Beneficiar: Sucursala Regionala CF
Craiova CUI 15603417 Cont IBAN: RO12OTPV150000831356RO01 deschis la OTP
BANK ROMANIA SUC.CRAIOVA Dovada constituirii garantiei de participare trebuie
sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia
de participare este irevocabila. ENTITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine
garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, în conditiile art. 43 din HG nr.
394/2016. Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art.44 din HG nr.394/2016. In
cazul depunerii de oferte în cadrul unei asocieri de operatori economici garantia de
participare trebuie constituita in numele asocierii si trebuie sa mentioneze ca acopera



in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Având în vedere ca
procedura este online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta
obligatoriu în SEAP (scanata) – semnata electronic, pana la data si ora limita de
depunere a ofertei.

Garantie de buna executie

Garantie de buna executie este 5% din valoarea contractului sectorial, fara TVA. Mod
de constituire a garantiei de buna executie a contractului sectorial de achizitie publica:
- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari, sau - retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare,
contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la
dispozitia entitatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in
contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul
contractului sectorial fara TVA, conform art. 46, alin. 6 din HG 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: 1.Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute
la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa
DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele
justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste
documente pot fi: 1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, cu privire la plata
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.); 2. 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; 3. 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. 4. Alte documente edificatoare, dupa caz 2.Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie
sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea
cerintei: Se va prezenta Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016. Declaratia se va prezenta
odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant,ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator).
Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt: Scaunasu
Doru-Fredi – Director, Radut Viorel – Sef Divizia Tehnica, Leoveanu Lidia – Director Adjunct Economic, Stroe Constantin – Sef
Revizorat SC , Anghel Gheorghita – Sef Divizia Investitii, Badescu Viorel – Sef Serviciul PVTP, Irimia Dumitru-Inginer UMP,
Nicolae Adela – Sef Birou Avize, Autorizatii si Exproprieri, Osiac Maria-Cecilia – Sef Buget Verificare Financiara Plati si
Raportari, Stoian Ion-Dorel - Sef Unitate Management Proiecte, Sorescu Ionel-Daniel – Inginer Unitate Management Proiecte,
Croitoru Manuela – Inginer Serviciul PVTP, Baluta Mioara – Inginer Serviciul PVTP, Vladu-Suvaina Tereza- Adriana – Inginer
Serviciul PVTP, Stefan Lavinia –Ludmila-Inginer Serviciul BVFPR, Panduru Ion-Catalin – Inginer Serviciul BVFPR, Fetoiu Lucian
Radu – Sef Divizia Linii, Leoveanu Aurelian – Sef Serviciu Linii, Costea Nicolae – Sef Serviciu TE, Constantin Teodora – Ing.
Serviciu TE, Moraru Cristian – Ing. Serviciu Linii, Mugurel Scarlat – Sef Serviciu MMR, Adrian Croitorescu – Ing. Serviciu MMR,
Tudoran Irina Valentina – Sef Oficiu Juridic, Vizitiu Cristiana-Vichi – Consilier juridic, Neamtu Cosmin-Laurentiu – Consilier
juridic, Barbut Traian – Consilier juridic, Isail Iuliana – Consilier juridic, Caval Anca – Sef Serviciu Financiar , Diaconu Crina
Smaralda – Sef Serviciu PDFC-F, Hertzog Petronela-Laura – Sef Serviciu BAI, Trasnea Elena – Adriana – Sef Serviciu
Contabilitate, Dobrescu Sabina – Sef Birou FUC, Erdei Emil Marian – Sef Birou Contractare, Staicus Justin - Economist Serviciu
Contabilitate, Matei Dumitru – Economist Serviciu BAI, Constantinescu Mariana – Economist Serviciu Financiar, Dide Lenuta –
Economist Serviciu Contabilitate , Stancu Carmen Antoaneala – Economist Serviciu PDFC-F, Stancu Petrica – Economist
Serviciu Comercial, Cioroianu Adriana Lavinia – Sef Serviciu Achizitii Publice, Mihart Manuela Elmira – Ec. Serviciu Achizitii
Publice, Muraretu Doina Liliana – Ing. Serviciu Achizitii Publice, Serbanescu Bogdan – Consilier juridic Serviciu Achizitii Publice,
Afrenie Andrei - Ec. Serviciu Achizitii Publice. Atentionari speciale: 1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru
asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2. Se vor depune, odata cu DUAE,
urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa
sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu
DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în
sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/ tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura
desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. 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 prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii
economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. 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, la solicitarea entitatii contractante, doar de
catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru persoane
juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate în traducere în limba româna.
2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa faca dovada ca detin Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic
feroviar/Certificat de omologare tehnica feroviara emisa de AFER conform prevederilor art. 1 alin. (1) si (2) din OMT 290/2000
pentru serviciul de reparatie tip RG la locomotivele diesel-electrice de 2100 CP, sau Certificat pentru functia de efectuare a
intretinerii emis de ASFR conform prevederilor art. 1 si art. 3 din OMT nr. 635/2015 pentru serviciul de reparatie tip RG la
locomotivele diesel-electrice de 2100 CP, valabile la data prezentarii. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea



cerintei: Completare DUAE conform Notificarii nr. 240/2016 Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate
prin completarea DUAE, respectiv Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar/Certificat de omologare tehnica
feroviara eliberate de AFER sau Certificat pentru functia de efectuare a intretinerii eliberat de ASFR conform prevederilor OMT
nr. 635/2015, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor. Valabilitatea documentelor se va raporta la data prezentarii. Operatorii economici asociati/subcontractantii
trebuie sa detina Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar/Certificat de omologare tehnica feroviara sau
Certificat pentru functia de efectuare a intretinerii eliberat de ASFR pentru partea de contract pe care s-au angajat in acordul de
asociere/ subcontractare ca o vor executa, in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. Ofertantii straini care nu
detin autorizari/agremente AFER sau Certificat pentru fuctia de efectuare a intretinerii eliberat de ASFR valabile la momentul
prezentarii ofertei, vor prezenta copii ale documentelor echivalente eliberate de autoritatile relevante din tarile de origine (copiile
vor fi traduse de un traducator autorizat). Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic
ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate în traducere
în limba româna. Nota: În cazul în care valabilitatea Autorizatiei si Agrementului/Certificatului de omologare tehnica feroviara
AFER sau Certificatul ASFR nu sunt pe toata perioada de derulare a contractului, la solicitarea entitatii contractante, ofertantul
clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va depune un angajament prin care se
angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora pe toata durata de derulare a contractului si va depune la entitatea contractanta
prelungirea valabilitatii acestora.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: 1. Lista principalelor servicii prestare in ultimii 3 ani (trei), continand valori, perioada de prestare, beneficiari,
indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani de la
data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a prestat, la nivelul unui contract/mai multe contracte, servicii de reparatii si
intretinere locomotive a caror valoare individuala/cumulata a fost de minim 800.000 lei fara TVA. Ofertantul va face conversia
valorilor la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru ani 2014, 2015, 2016.,2. Informatii privind partea/partile din
contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze (daca este cazul).,3. Informatii privind tertii
sustinatori.,4. Informatii privind asocierea. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura in comun cu alti
operatori economici, inclusiv in forma de asociere temporara, in conformitate cu art. 66 din Legea nr. 99/2016. 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: 17.01.2018 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: 18.12.2017 09:11

Inapoi  Detalii procedura


