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Detaliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016
Autoritate contractanta: COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA
Numar invitatie / anunt: 420109 / 20.12.2017
Denumire contract: Intretinere, reparatii si verificare periodica a liniilor de cale ferata industriala
Stare procedura: Atribuita
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA 
Cod fiscal:  RO 16063013,   Adresa:  STR. EPISCOP JOSEPH LONOVICI NR 4, Timisoara,  Telefon:  +40
0256308350,  Fax:  +40 0256430631

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: Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie termică

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE

II.1.1)  Denumire contract: 
Intretinere, reparatii si verificare periodica a liniilor de cale ferata industriala

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

Verificare periodica (trimestriala) a starii tehnice a LFI (liniei de cale ferata industriala). Lucrari de reparare a LFI stabilite în
baza proceselor verbale de verificare periodica a starii tehnice a LFI. Lucrari de întretinere a schimbatorilor de cale, a
trecerilor la nivel si a suprastructurii caii ferate si a terasamentelor se vor efectua lunar. Lucrari de erbicizare a
suprastructurii caii ferate si a terasamentelor care se vor efectua semestrial. Lucrarile de intretinere si reparare a
infrastructurii feroviare se vor executa in zilelele lucratoare intre orele 7-15.

II.1.6)  CPV: 50225000-8 - Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 294,729.86 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

Cuantumul garantiei totale de participare: 2.500 lei; Perioada de valabilitate: 60 zile
de la termenul limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire: a)sub toate formele
prevazute la art.42 alin.(1)-(4) din Hotararea 394/2016, în cuantumul si pentru
perioada prevazuta în documentatia de atribuire; b)ordin de plata, cont RO77 RNCB
0249 0098 6563 0001 – BCR Timisoara, pt.COLTERM SA Timisoara, cu conditia
confirmarii acestuia de catre banca emitenta pâna la data limita de depunere a
ofertelor; c)fila CEC, cu conditia confirmarii acesteia de catre banca emitenta pâna la
data limita de depunere a ofertelor. Documentul de constituire garantie de participare
se va depune în SEAP pâna la termenul limita de depunere oferte. Echivalenta pentru
o garantie de participare depusa în valuta se va calcula utilizând cursul lei/valuta
comunicat de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.

 
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, tertii sustinatori, 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 si Formular 12D - Declaratia pe propria



raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Documentele
justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii
contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul de pe primul loc si sunt urmatoarele: 1. 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. Persoanele juridice/fizice straine, ce doresc a participa la procedura, vor prezenta
orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca
îndeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora; 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 99/2016
privind achizitiile sectoriale; 4. alte documente edificatoare, dupa caz. Precizam persoanele cu functie de decizie din cadrul
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Timisoara: 1 Serpe Emil - Director General 2 Iovu Mihaela - Director Economic
3 Golu Mihai - Director Productie 4 Ruset Ivantie - Director Comercial 5 Ivan Daniela - Sef Departament Achizitii 6 Andra Sergiu
- Sef Departament Investitii Mentenanta 7 Batinas Dan - Inginer Compartiment Avize-Proiectare 8 Kiss Alexandru - Inginer LFI 9
Bozan Cristian - Sef CET SUD 10 Birzan Dan - Sef Atelier Termomecanica CET Sud 11 Crisenescu Claudia - Oficiu juridic 12
Cioara Calin - Oficiu juridic 13 Cucu Ioan - Departament Achizitii-Vanzari 14 Chirici Mirea - Departament Achizitii-Vanzari 15
Gherghel Dan - Departament Achizitii-Vanzari 15 Chirici Mira - Departament Achizitii 16 Florea Alexandra - Departament Achizitii
În cazul în care un grup de operatori economici depune oferta comuna - în asociere, acordul de asociere (Formularul 1A) se
semneaza de fiecare asociat si se va preciza cine este leader al asocierii, cu identificarea din punct de vedere fizic si valoric a
partii din contract care va fi îndeplinita de fiecare asociat. Acordul de asociere se va legaliza numai daca oferta comuna este
declarata câstigatoare si se va prezenta la semnarea contractului. În cazul depunerii unei oferte comune, se va prezenta DUAE
completat separat, de catre fiecare asociat si Acordul de asociere Formularul 1A. - Documentele privind asociatii (daca este
cazul) se vor prezenta la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul de pe primul
loc. Nota: Documentele emise în alta limba trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna. Cerinta 1. Operatorii
economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care 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 acordului cadru/contractuluisubsecvent. 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 sa fie prezentate, la
solicitarea entitatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc. Cerinta nr.2
Documente edificatoare considerate necesare pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de îndeplinirea
contractului sunt: Autorizatia de Furnizor Feroviar si Agrementul Tehnic Feroviar, eliberate de Autoritatea Feroviara Romana
pentru lucrari de intretinere si reparatii linii de cale ferata, fara sudarea sinelor, conform OMT 290/2000 art 1 alin (1). In Romania
autoritatea responsabila cu emiterea Autorizatiei de Furnizor Feroviar si a Agrementului Tehnic Feroviar este AUTORITATEA
FEROVIARA ROMANA (AFER), conform HG 626/1998 art. 1 completata si modificata cu HG 1561/2006 art. 1 lit. h). Persoanele
straine se pot adresa AFER Bucuresti si pot solicita eliberarea Autorizatiei de Furnizor Feroviar si a Agrementului Tehnic
Feroviar. Se va completa DUAE. Dupa caz, se va prezenta DUAE, separat, de catre asociat. Se va prezenta acordul de asociere
( Formular 1A ) odata cu depunerea DUAE. Documentele justificative (autorizatia, agrement) care sa dovedeasca informatiile
asumate prin DUAE vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea entitatii contractante la finalizarea
evaluarii ofertelor. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna , cerinta este considerata indeplinita daca
unul dintre asociati detine documentul/documentele solicitat/solicitate si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea
din contract pentru care este solicitat/solicitate documentul/documentele.

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: 18.12.2017 14:54
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