
  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 425499

 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: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Numar invitatie / anunt: 425499 / 22.03.2018
Denumire contract: „Servicii de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic a masinilor
de ridicat si intocmire Carte Tehnica Grupuri de vinciuri 4x20 tf”- SRTFC Craiova
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
SNTFC "CFR CALATORI" S.A. 
Cod fiscal:  RO 11054545,   Adresa:  B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Bucuresti,  Telefon: 
+40 0213192428,  Fax:  +40 0213192428

I.1.2)  Adresa la care se transmit ofertele: 
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: 
„Servicii de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic a masinilor de ridicat
si intocmire Carte Tehnica Grupuri de vinciuri 4x20 tf”- SRTFC Craiova

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

Obiectul achizitiei este achizitia de „Servicii de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu
caracter tehnic a masinilor de ridicat si intocmire Carte Tehnica Grupuri de vinciuri 4x20 tf” detinute si
utilizate la ridicarea carcasei (cutiei) locomotivelor electrice, diesel electrice, diesel hidraulice si vagoanelor
de calatori. Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 4 zile inainte de termenul limita stabilit pentru
depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificari/informatiilor suplimentare cu 2 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor

II.1.6)  CPV: 50531400-0 - Servicii de reparare si de intretinere a macaralelor (Rev.2)
II.1.7)  Impartire pe loturi: Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Valoare estimata: 14,000 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 Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare în cuantumul de 140

lei valabila 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.In cazul
constituirii garantiei de participare in valuta,echivalenta leu/alta valuta se va
calcula la cursul BNR,cu 6 zile inainte de termenul limita al depunerii
ofertelor.Garantia de participare se exprima în lei si va fi constituita conform
prevederile art42 din HG nr394/2016.Contul pentru depunere garantie de
participare RO70BPOS17002858301ROL01,deschis la BancPost
Craiova.Scrisoarea de garantie bancara va fi emisa respectând modelul



prevazut în Formularul 3.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 5000 lei.Avand in
vedere dispozitiile art138(3) din HG394/2016,eventualele neconcordante cu
privire la îndeplinirea 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 art42(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,nu
constituie garantia de buna executie în termenul prevazut la art44
alin(3);c)oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul
sectorial în perioada de valabilitate a ofertei.Restituirea garantiei se
realizeaza potriv art44 din HG nr394/2016,în baza cererii depuse conform
Formular 7 transmisa entitatii contractante in copie.

Garantie de buna executie

Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA si
poate fi constituita astfel: - printr-un instrument de garantare emis în
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari,care
devine anexa la contract; - prin depunerea la casierie în numerar in cazul in
care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5.000 lei; - prin
deschiderea de furnizor a unui cont de garantie de buna executie la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, cu o depunere
initiala de 0.5% din valoarea contractului fara TVA urmand a fi alimentat
lunar prin retineri succesive din valoarea fiecarei facturi, pana la constituirea
integrala a garantiei de 10% din valoarea contractului fara TVA. Contul astfel
deschis este purtator de dobânda în favoarea contractantului.

 
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 propusi nu trebuie sa se regasasca in situatiile prevazute
la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016; Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.2. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii propusi nu
trebuie sa se regasasca in situatiile prevazute la art.73 din Legea nr. 99/2016;Se va prezenta DUAE de catre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor impreuna cu
declaratia de neincadrare in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 In vederea completarii acestei declaratii
precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: CERCEL NINEL –
DIRECTOR; ALDEA RODICA – CONTABIL SEF; MOCANU CATALIN – SEF DIVIZIE COMERCIAL; DAVIDESCU
AURICA – SEF SERVICIU POTD; PIRVU MARIA – SEF OFICIU JURIDIC; OPRANESCU FLORINA – SEF
BIROU ACHIZITII; DASCALU NICUSOR - BIROU ACHIZITII. In cazul unui grup de operatori economici care îsi
depun candidatura comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare
membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant); Aceasta declaratie va fi depusa si de tertul sustinator daca
este cazul. In conformitate cu prevederile art. 202 din Legea 99/2016 modificata si actualizata: alin. (2) În cazul în
care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori
privind capacitatea tehnica si profesionala bazându-se pe capacitatile altor entitati, invocând, dupa caz, sustinerea
unui tert, DUAE, împreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii
sustinator(i). DUAE prezentat de tertul/tertii sustinator(i) va include toate informatiile mentionate la alin. (1) lit. a),
precum si informatiile de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata în cadrul
procedurii de atribuire respective. alin. (3) În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o
parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual
subcontractata, si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza
ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la
alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor
subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul
subcontractantilor pe ale caror capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile
mentionate la alin. (1) lit. a). Conform art. 205 (2) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta solicita ofertantului
clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care
sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Aceste



documente pot fi: 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; 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 publice; 4.• alte documente
edificatoare, dupa caz a) Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al
Ofertantului sau documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/autorizare (Ordin/act/certificat
de infiintare, etc.). Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu
informatiile aferente situatiei lor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul
constatator emis de ONRC sau in documentele echivalente. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sau in
documentele echivalente trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii lor. Pentru persoane fizice/juridice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de
înregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul
este rezident. (documentul se va prezenta insotit de traducerea autorizata). Se va completa DUAE de catre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Cerin?a se aplica
inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?inatori care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la
nivelul unui DUAE distinct. b) Autorizatie ISCIR pentru Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu
caracter tehnic a masinilor de ridicat, valabile la data depunerii ofertelor, conform prevederilor Legii 64/2008, art. 9,
alin. (2), si Prescriptia tehnica indicativ PT R 1-2010, capitolul XI – atestari si autorizari, art. 103, alin. (2), litera d).
c)Autorizatie ISCIR pentru Verificari nedistructive, valabile la data depunerii ofertelor, conform prevederilor Legii
64/2008, art. 12, alin. (b). Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire
cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul se va incarca in SEAP semnat electronic, valabil la data limita
prezentarii. Pentru persoane fizice/juridice straine: Certificate sau alte documente echivalente, emise de
organisme abilitate în acest sens în tara de origine a ofertantului, valabile la data prezentarii acestora. (documentul
se va prezenta insotit de traducerea autorizata) Se va prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea
celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul Constatator emis de ONRC respectiv Autorizatie
ISCIR pentru Verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic a masinilor de ridicat si
Autorizatie ISCIR pentru Verificari nedistructive, valabile la data depunerii ofertelor, conform prevederilor Legii
64/2008, art. 12, alin. (b).sau alte documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/autorizare,
urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante . Conform art. 205 (2) din Legea nr. 99/2016,
entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte
documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare in
conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Sa prezinte Lista a principalelor servicii duse la bun sfarsit în cursul ultimilor 3 ani, cu indicarea
valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. 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: 05.04.2018 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: 22.03.2018 12:35

Inapoi  Detalii procedura


