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  Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 426176

 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 COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Numar invitatie / anunt: 426176 / 29.03.2018
Denumire contract: SERVICII DE REVIZII SI REPARATII LINII FERATE INDUSTRIALE
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DESCRIERE

I.1.1)  Sediul social
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 
Cod fiscal:  RO30855230,   Adresa:  str. Timisoara, nr.2, Petrosani,  Telefon:  +40 254236407/+40
254570790/+40 254544312,  Fax:  +40 254236404/+40 254570481/+40 254544313

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: Electricitate

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE

II.1.1)  Denumire contract: 
SERVICII DE REVIZII SI REPARATII LINII FERATE INDUSTRIALE

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

- servicii de intretinere revizii si reparatii linii ferate industriale cu ecartament normal 1435 mm Solicitarile de
clarificari se vor face cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar autoritatea contractanta va
raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare cu 3 zile inainte de data limita de depunere
a ofertelor

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: 246,279 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 de participare este de 2.462 lei. Echivalenta pentru o

garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR din
data publicarii invita?iei de participare Perioada de valabilitate:90 de zile de
la data limita de depunere a ofertelor. Modalitate de constituire: in
conformitate cu prevederile art. 42 alin (1) din HG 394/2016.CONTUL DE
GARANTII DESCHIS DE AUTORITATEA CONTRACTANTA la BCR
PETROSANI: RO 63RNCB 0165 1300 0364 0033 . În orice situatie, dovada
constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la
data si ora stabilite pt. depunerea ofertelor .Garantia de participare se va
returna de e.c. conf. prevederilor art. 44 din HG 394/2016. Retinerea
garantiei de participare se va efectua în conditiile prevazute de art. 43alin(1)
din H.G. nr. 394/2016. In situatia constituirii garantiei sub forma de scrisoare
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bancara sau sub forma unui instrument de garantare emis de o societate de
asigurari, documentul se va scana , semna electronic si se va posta in SEAP
pana cel tarziu la data si ora limita limita de depunere a ofertelor.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de
participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate. În cazul constituirii prin OP documentul se va încarca in SEAP .
Garantia de participare va fi incarcata în SEAP în sectiunea specifica
disponibila în sistem informatic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe
un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat
în conditiile legii.

Garantie de buna executie
Garantia de buna executie reprezinta un cuantum de 5% din valoarea
contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va putea constitui
conform prevederilor. art. 46 alin.1 si 3 din HG 394/2016.

 
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: CERINTA 1.Ofertantii ,asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la
art. 177, 178, 180 din Legea nr.99/2016. 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. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente vor fi: 1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor
restante la momentul depunerii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.); 2. 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 nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. 3. Cazierul judiciar al operatorului economic ?i 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, a?a cum rezulta din certificatul constatator
emis de ONRC / actul constitutiv 4. Alte documente edificatoare, dupa caz CERINTA 2. Ofertantii ,asociatii si
subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr.99/2016. Modalitatea
prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va depune o declaratie pe proprie raspundere conform
formularului 1 alaturi de DUAE pâna la data limita de depunere a ofertelor Persoanele cu functii de decizie din
cadrul entitatii contractante sunt: 1. STANCU VIOREL - Director General 2. ARVUNESCU IOANA – Director
Economic 3. CODREANU NICOLAE - Director Tehnic Dezvoltare 4. CHIUZAN COSMIN – Director Directie Miniera
5. NICULESCU AUREL - Director Directie Energetica 6. ARDELEAN NELU - Director Comercial 7. BORBEL
ADRIAN – Inginer sef SSM 8. UTU VICTOR– Sef Serviciu Achizitii 9. PIGUI CHRISTIANE- Sef Serviciu Juridic
CERINTA 1.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. 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. 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 a fi
prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru persoane juridice/fizice straine documentele care dovedesc o
forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate în traducere în limba româna. CERINTA 2 Autorizatie de furnizor
feroviar pentru executarea serviciilor de intretinere si reparatii linii de cai ferate eliberata de AFER Bucuresti
Autorizatia va fi eliberata de AFER Bucuresti pentru executarea serviciilor de întretinere si reparatii cai ferate cu
viza anuala în termen de valabilitate conform HG 626/1998 completata si modificata cu HG 1561/2006.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ofertantul va completa DUAE si la solicitarea
entitatii contractante , doar ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor va prezenta autorizatia solicitata CERINTA 3. Agrement tehnic feroviar sau certificat de omologare
tehnica feroviara eliberata de AFER Bucuresti pentru executarea serviciilor de întretinere si reparatii cai ferate
conform OMT 290/2000. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ofertantul va completa
DUAE si la solicitarea entitatii contractante , doar ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta agrementul tehnic feroviar sau certificatul de omologare tehnica feroviara
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
 Descriere: Cerinta nr.1.Operatorii economici vor preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le
subcontracteze(daca este cazul),Cerinta nr.2 Acord de asociere (daca e cazul) Pentru informatii suplimentare
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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: 11.04.2018 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: 29.03.2018 10:57

Inapoi  Detalii procedura


