
  Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 186691/16.02.2018

 Inapoi

INFORMATII ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT
Numar anunt: 180902 / 23.11.2017
Denumire contract: Transport feroviar carbune energetic pe relatia Dudas – rampa de descarcare LFI CT Sud Timisoara, –

cantitate 400.000 tone , transport feroviar carbune energetic pe relatia Motru Est – rampa de descarcare LFI
CT Sud Timisoara, – cantitate 40.000 tone , pe o perioada de 2 ani.

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 LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA
Adresa postala:  STR. EPISCOP JOSEPH LONOVICI NR 4 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300092 , Romania
, Punct(e) de contact:  Directia Comercial , Tel.  +40 0256308337 , In atentia:  Departament Achizitii , Email: 
contracte@colterm.ro , Fax:  +40 0256430631 , Adresa internet (URL):  www.colterm.ro , Adresa profilului
cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

I.2)  ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) A(LE) ENTITATII CONTRACTANTE
     - Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie termică

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE
II.1.1)  Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Transport feroviar carbune energetic pe relatia Dudas – rampa de descarcare LFI CT Sud Timisoara, – cantitate 400.000
tone , transport feroviar carbune energetic pe relatia Motru Est – rampa de descarcare LFI CT Sud Timisoara, – cantitate
40.000 tone , pe o perioada de 2 ani.

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: relatia Dudas-rampa de descarcare LFI CT Sud Timisoara; relatia Motru Est - rampa de
descarcare LFI CT Sud  

Timisoara;
Codul NUTS: RO424 - Timis

II.1.3)  Anuntul implica

II.1.4)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Transport feroviar carbune energetic pe relatia Dudas – rampa de descarcare LFI CT Sud Timisoara, – cantitate 400.000
tone , transport feroviar carbune energetic pe relatia Motru Est – rampa de descarcare LFI CT Sud Timisoara, – cantitate
40.000 tone, pe durata de 2 ani. Contractul de transport va putea fi prelungit cu o perioada de minim 1 an si maxim 2 ani de
zile respectand aceleasi conditii.

II.1.5)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60200000-0 - Servicii de transport feroviar (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

14,820,000 RON    
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)  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

Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S226-472083 din 24.11.2017

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 01/03    Denumirea: Transport feroviar carbune energetic pe relatia Dudas – rampa de descarcare LFI

CT Sud Timisoara,
V.1)  DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI    13.02.2018
V.2)  NUMARUL DE OFERTE PRIMITE    2
  NUMARUL DE OFERTE ADMISIBILE    1
V.3)  NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA ''CFR - MARFA'' S.A.
Adresa postala:  B-DUL DINICU GOLESCU,NR.38,SECT.1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , 
Romania , Tel.  +40 0212251112/0723252075 , Email:  mioara.voicu@cfrmarfa.com , Fax:  +40 0212251113

V.4)  INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
Valoarea: 14820000.00     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

Evaluarea ofertelor, consta în compararea preturilor fiecarei oferte admisibile în parte si stabilirea clasamentului in ordinea
crescatoare a preturilor. Preturile care se compara sunt preturile totale ofertate, exclusiv TVA. Oferta câstigatoare va fi
oferta admisibila cu cel mai mic pret total ofertat. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc, au
acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare care vor fi transmise electronic in SEAP, contractul fiind
atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. -Pentru vizualizarea documentatiei de
atribuire(D.A) incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate
electronic (program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica) – Mod de comunicare: - Solicitarile
de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea
"Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în
SEAP la sectiunea "Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului/invitatiei de participare, entitatea contractanta urmând
sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. - DUAE se poate accesa de
catre operatorii economici interesati utilizand urmatorul link : https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
Justificarea accelerarii procedurii: - procedura de achizitie „Licitatie deschisa”, organizata in conformitate cu prevederile
Legii 99/2016 cu obiectul contractului : „Transport feroviar de marfuri (carbune energetic tip lignit) in trafic intern” pentru
transportul unei cantitati de 210.000 to/an, pe o perioada de 4 ani, conform Anuntului de participare in SEAP - 178211 din
22.08.2017 si in OJ -2017/S161-333446 din 24.08.2017 in valoare estimata de 22.000.000 lei fara TVA, a fost anulata in
data de 11.10.2017, in conformitate cu prevederile art 225 aliniat (1) litera a) din Legea nr 99/2016, deoarece nu a fost
depusa nici o oferta admisibila ( o singura oferta care depasea valoarea estimata si clauze contractuale dezavantajoase
pentru autoritatea contractanta). - In data de 18.10.2017 a fost incheiat contractul pentru prestarea Serviciului de transport
feroviar de marfa (carbune energetic tip lignit) in trafic intern, cantitatea de 94.000 to, in perioada septembrie - 20 noiembrie
2017 necesar functionarii CET Sud, prin procedura de „negocierea fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de
ofertare” stabilita in conformitate cu prevederile art.117 alin (1) litera d) coroborat cu alin (6) din Legea nr.99 din 19.05.2016
privind achizitiile sectoriale - stocul de carbune la aceasta data este de cca. 57.000 t - necesarul de consum de carbune pe
lunile ianuarie-martie 2018 este de 166.000 to; de la ceilalti furnizori de carbune, se va aproviziona, conform contractelor
incheiate, în perioada noiembrie-decembrie 2017, cantitatea de 60.000 t de carbune; - înlocuirea carbunelui
(neaprovizionat) cu gaze naturale, ar conduce la cheltuieli suplimentare, pentru care nu sunt asigurate fonduri în buget; -
având în vedere contractele de achizitie a gazelor naturale, care se încheie lunar, cu plata în avans si situatia financiara în
care se afla COLTERM SA, care ar putea duce la imposibilitatea platii în avans pentru o cantitate atât de mare de gaze
naturale, putem fi pusi în imposibilitatea de a asigura energia termica necesara încalzirii populatiei municipiului Timisoara,
în perioada cea mai friguroasa a iernii care urmeaza.

VI.3)  CAI DE ATAC
VI.3.1)  Organismul 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
Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2)  Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac



Oficiul Juridic - Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Timisoara
Adresa postala:  str. Episcop Joseph Lonovici nr.4 , Localitatea:  Timisoara , Cod postal:  300092 , Romania , Tel.  +40
256308420 , Fax:  +40 256430631

VI.4)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
15.02.2018 14:40

Inapoi  Anunt de participare


