
  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 420504

 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: SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A.
Numar invitatie / anunt: 420504 / 22.12.2017
Denumire contract: "Reparatie instalatie hidrostatica din cadrul instalatiei de racire a motorului diesel MTU6R183TD13H";
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A. 
Cod fiscal:  RO 14257595,   Adresa:  STRADA FUNDATURA HARMANULUI NR.2, Brasov,  Telefon:  +40 268334434, 
Fax:  +40 268334434

I.1.2)  Adresa la care se transmit ofertele: 
In 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 instalatie hidrostatica din cadrul instalatiei de racire a motorului diesel MTU6R183TD13H";

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

Reparatie pentru instalatia hidrostatica din cadrul instalatiei de racire a motorului diesel MTU 6R 183 TD 13H ce echipeaza
power-packul de la automotoarele SR 20D Desiro.

II.1.6)  CPV: 50800000-3 - Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 164,837.18 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

Garantiei de participare este 1 % din valoarea estimata a contractului
sectorial,respectiv 1648.37 (conform HG nr. 394/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare), in lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 6 zile de
data limita stabilita pentru depunere a ofertelor, valabila 60 de zile de la termenul
limita de depunere a ofertelor. Va fi constituita prin: - virament bancar sau OP in cont
RO56 BPOS 0800 2611 023R OL01, deschis la BancPost Brasov sau - orice alt
Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari, in conditiile legii. Prin exceptie, garantia de participare se poate
constitui prin depunerea la casieria entitatii contractante in numerar, in cazul in care
valoarea garantiei de participare este mai mica de 5.000 lei. Avand in vedere
dispozitiile art.138 (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu privire la
indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind
cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în
maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor. Tinand seama de
dispozitiile art. 42 (7) din HG 394/2016, 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, atunci când acesta
din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada
de valabilitate a acesteia; b)oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze
acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei. Restituirea garantiei se realizeaza
potrivit art.44 din HG nr.394/2016, se poate utiliza ca model Formularul 7.



 
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, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178 si
180 din Legea 99/2016. 2. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute
la art.73. din Legea nr. 99/2016. Se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la
art. 73 din Legea 99/2016 si se va prezenta odata cu depunerea DUAE. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii
contractante sunt: Administrator Special/Director General - Tomoiaga Ion; Director -Calin Ion, Director Economic - Lazar
Mihaela, Sef Serv. Tehnic - Borcila Dragos, Sef Oficiu Juridic - Beznea Bianca, Sef Serviciu Achizitii -Andriean Carmen, Sef
Birou Calitate - Ionescu Rodica, Inginer Serv. Tehnic - Ovesea Ionela Alina; Inginer Serv. Achizitii - Cursaru Cornelia;Sef Sectie
Industriala - Tecusan Nicolae. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Ofertantii, terti sustinatori,
subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Conform art.
205 alin. 1 din LEGEA 99/2016 - Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documentele justificative ca dovada
a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este
necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de
atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea entitatii
contractante, de regula a documentelor solicitate. Aceste documente pot fi: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor
restante 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.
184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz. 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 Documentele se vor prezenta insotite traducerea autorizata a acestora in
limba romana. 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. Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016,
entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în
orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea
corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va
face dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a
documentelor solicitate.

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: 11.01.2018 15:00
IV.3.5)  Data si ora deschiderii ofertelor: -
IV.3.6)  Data limita de valabilitate a ofertei: 60 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: 22.12.2017 20:11

Inapoi  Detalii procedura


