
  Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 185452/04.01.2018

 Inapoi

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:  prin Sucursala Regionala CF Brasov, cu sediul în Brasov , str. Politehnicii nr.1, camerele P19, P20 ,
Localitatea:  Brasov , Cod postal:  500024 , Romania , Punct(e) de contact:  SRCF Brasov Serviciul Achizitii
Publicestr. Politehnicii nr.1, camerele P19, P20 , Tel.  +40 268410709 , In atentia:  Costiuc Marcel, Mita Adriana,
Dospinescu Daniela , Email:  marcel.costiuc@cfr.ro , Fax:  +40 268410709 , Adresa internet (URL):  www.cfr.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

Reabilitare ?i extindere Cladire sediu SRCF Bra?ov (actualizare proiect tehnic + execu?ie)”, etapa 1 – actualizare proiect
tehnic – SRCF Brasov”

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: Sediul SRCF Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov

II.1.3)  Anuntul implica

II.1.4)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Actualizarea tehnico-economica a documentatiei pentru obiectivul ,,Reabi1itare si extindere Cladire sediu SRCF Brasov
(actualizare proiect tehnic + executie)”, etapa 1- actualizare proiect tehnic conform caiet sarcini 710/5/735/2017. La
solicitarea SRCF Brasov, SC Consis Proiect SRL Bucuresti a intocmit in anul 2008 proiectul nr. l323, denumit ”Reabilitarea
si extinderea Cladirii sediu a Regionalei CF Bragov Corp A-fazele SF+PTh+CS+DE si documentatii pentru obtinerea
certificatului de urbanism, a avizelor,acordurilor legale gi a autorizatiei de construire". Executia lucrarilor pe baza acestui
proiect nu a fost posibila datorita faptului ca nu au fost asigurate pana in acest an fonduri din surse proprii CNCF ,,CFR”
SA. Pentru a putea demara procedura de achizitie a lucrarii ,,Reabilitare si extindere Cladire sediu SRCF Brasov” se
impune actualizarea tehnico—economica a proiectului intocmit in anul 2008, din urmatoarele motive: -cea mai mare parte a
reglementarilor tehnice cu caracter republican, standardelor, normativelor, codurilor de proiectare si a legislatiei in
constructii care au stat la baza elaborarii proiectului din anul 2008 au fost anulate, modificate, completate sau inlocuite. -
datorita perioadei indelungate de timp care a trecut de la intocmirea proiectului, este necesara refacerea documentatiei
economice in concordanta cu preturile actuale. In acest sens se va avea in vedere actualizarea tehnica si economica a
documentatiei intocmita in anul 2008 (deviz general, devize pe obiecte, lista resurse, etc.) de catre SC CONSIS PROIECT
SRL BUCURESTI. Datorita situatiei existente necorespunzatoare descrise anterior, este necesara actualizarea tehnico-
economice a documentatiei pentru obiectivul ,,Reabi1itare si extindere Cladire sediu SRCF Brasov (actualizare proiect
tehnic + executie)”, etapa1- actualizare proiect tehnic.

II.1.5)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (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

99,000 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)  Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor
drepturi de exclusivitate

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
IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 554    Denumirea: “Reabilitare ?i extindere Cladire sediu SRCF Bra?ov (actualizare proiect tehnic +
execu?ie)”

V.1)  DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI    28.12.2017
V.2)  NUMARUL DE OFERTE PRIMITE    1
  NUMARUL DE OFERTE ADMISIBILE    1
V.3)  NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL

CONSIS PROIECT S.R.L.
Adresa postala:  Sos. Iancului, nr. 31, sector 2 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  023783 , Romania , Tel. 
021.539.11.32 , Email:  civile@consis.ro , Fax:  021.539.11.34 , Adresa internet (URL):  www.consis.ro

V.4)  INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
ESTIMAREA INITIALA A VALORII CONTRACTULUI
Valoarea: 110000.00     Moneda: RON    Fara TVA
VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
Valoarea: 99000.00     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

S-a ales procedura de atribuire ”Negociere fara invita?ie prealabila la procedura concuren?iala de ofertare”, conform
art.117 alin.(1), lit c) din Legea 99/2016 din urmatoarele motive: - Autorul proiectului este S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.
BUCURESTI, care detine toate elementele, notele de calcul, proiectul tehnic si detaliile de executie în format electronic
editabil, inclusiv ridicarea topografica a zonei, etc., asadar costurile de actualizare vor fi mult mai mici fata de întocmirea
unui nou proiect cu o alta societate de proiectare. În conditiile prezentate anterior, fiind vorba de o actualizare a proiectului,
acest lucru se poate realiza doar cu S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - autorul proiectului. -Actualizarea proiectului la
momentul actual consta în revizuirea solutiei din proiectul întocmit în anul 2008, în conformitate cu: starea actuala a
constructiilor care fac obiectul proiectului (reabilitarea cladirii existente), standardele, norrnativele, eurocodurile si preturile
în vigoare. - În cadrul documentatiei tehnico-economice care trebuie actualizata exista si un proiect de arhitectura, având
planuri semnate si stampilate de arhitect, proiect care intra sub incidenta Legii privind drepturile de autor (Legea 8/1996
reactualizata în 28.03.2015, art.7 lit. h) si art. 47 alin. (6)). Conform art.84, alin. (2) din legea mentionata anterior,
“construirea unei opere de arhitectura realizata total sau partial dupa un alt proiect, nu poate fi facuta decât cu acordul
titularului dreptului de autor asupra acelui proiect”. - De asemenea, pe fiecare fila din proiectul tehnic, inclusiv pe planuri
este tiparita urmatoarea mentiune: “Este interzisa copierea, multiplicarea si împrumutarea documentatiei fara aprobarea
scrisa a S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.” - În conformitate cu: Legea 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare; Legea nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare; Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Arhitectilor din România;Codul deontologic al
profesiei de arhitect; art. (6) alin. (2) din HG 932/2010, art. 46 alin. (l) lit. i) si formularul F8 alin. (l) lit. f) din ordinul
ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 839/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru orice proiect de
arhitectura se solicita la Ordinul Arhitectilor din România o dovada de luare în evidenta. Asadar, prin coroborarea
dispozitiilor Legii nr. 184/2001 cu cele ale Legii nr. 8/1996, proiectele de arhitectura sunt protejate de dreptul de autor,
arhitectul având astfel drepturi de autor patrimoniale si morale.

VI.3)  CAI DE ATAC
VI.3.1)  Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Brasov
Adresa postala:  B-dul 15 Noiembrie, nr.45 , Localitatea:  Brasov , Cod postal:  500097 , Romania , Tel.  +40
268419615 , Email:  trbrasov@just.ro , Fax:  +40 268418054
Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2)  Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Legii 101/2016.

VI.3.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
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