
Statia CF Alba Iulia – Reparatii exterioare si igienizari
interioare la cladirea de calatori - SRCF Brasov

Anunt de participare
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA 
Cod de identificare fiscala: RO 11054529; Adresa: SRCF Brasov, Str. Politehnicii, nr. 1; Localitatea: NA; Cod NUTS: RO122 Brasov; Cod
postal: 500024; Tara: Romania; Persoana de contact: Mîţă Adriana, Dospinescu Daniela, Costiuc Marcel, Draghici Oana, Georgeta Andron;
Telefon: +40 268410709; Fax: +40 268410709; E-mail: Oana.Draghici@cfr.ro; Adresa internet: (URL) www.cfr.ro; Adresa web a profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) www.e-licitatie.ro
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.6) Activitate principala
Servicii feroviare

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Statia CF Alba Iulia – Reparatii exterioare si igienizari interioare la cladirea de calatori - SRCF Brasov
Numar referinta: 660/4/858/12.04.2018

 
II.1.2) Cod CPV principal
45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Lucrări de refacere a finisajelor la faţadele clădirii de călători a staţiei, de refacere a finisajelor la copertina de beton armat
alipită clădirii de călători la faţada spre liniile cf, de reparare a copertinelor cu învelitori din plăci de policarbonat pe structură
metalică, de reparaţii şi igienizări interioare în holul central şi grupurile sanitare publice din clădirea de călători, înlocuirea celor
patru uşi de acces în holul central, înlocuirea corpurilor de iluminat exterior de la intradosul copertinei de beton armat, lucrări
conexe lucrărilor de bază.
 
Valoarea estimată a achiziţiei este de 625.800,00 lei, fără TVA.
 
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de
atribuire cu 13 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu
documentatia de atribuire in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 625800; Moneda: RON
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(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Brasov
Locul principal de executare: 
Statia de cale ferata Alba Iulia, adresa: Bulevardul Incoronarii nr. 1, Municipiul Alba Iulia, judetulAlba.Statia de cale ferata Alba Iulia,
adresa: Bulevardul Incoronarii nr. 1, Municipiul Alba Iulia, judetulAlba.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantităţi de lucrări conform formularelor F3 - listelor cu cantităţi de lucrări – deviz ,,Refacere finisaje faţade clădire călători,, , deviz
,,Refacere finisaje copertină clădire călători,, , deviz ,,Reparare copertine metalice,, , deviz ,,Înlocuire uşi acces hol central,, , deviz
,,Reparaţii şi igienizări interioare,, , deviz ,,Reparaţii instalaţii de iluminat,, , lucrări conexe lucrărilor de bază .

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 3; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
-

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Fonduri proprii – cu încadrarea cheltuielilor lunare: în limita a 1/12 din BVC alocat pentru anul 2017 (pentru perioada 01.01.2018-
30.04.2018) şi în cuantum de 90% din 1/12 din BVC alocat pentru anul 2017 după data de 01.05.2018 până la aprobarea BVC pe
anul 2018 .
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Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Cerinta nr. 1
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177  din Legea nr. 99/2016 , la
art. 178 alin (1) si (2) din Legea nr. 99/2016, si art. 180 alin (1) din Legea nr. 99/2016
 
Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii
Completare DUAE conform Notificării ANAP nr. 240/2016.
Se va completa 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 urmeaza a fi prezentate la solicitarea
entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
 
Cerinta nr. 2
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori sau subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la  art. 73 din Legea
nr.99/ 2016.
 
Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti  la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor
conform Notificării ANAP nr. 240/2016..
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Sunt considerate persoane ce deţin  funcţie de decizie (referitor la modul de analiză şi evaluare al ofertelor/candidaturilor depuse în
cadrul unei proceduri de atribuire) în cadrul CNCF „CFR” SA  Bucureşti  - Sucursala Regionala  CF Braşov si membrii CA, următorii:
Pintea Ioan  Director – Sucursala Regionala CF Brasov
Neag Cristina Director Adjunct Economic
Ilas Florin  Şef  Birou Contractare - Serviciul Comercial
Boaca Gheorghe    Sef Divizie Linii
Gal Katalin   Inginer - Divizia Linii - Serviciul intretinere cladiri
Calefariu Aspazia  Inginer - Divizia Linii - Serviciul intretinere cladiri
Sepsi Jolanda   Șef Serviciu – Div. Linii - Serviciul intretinere cladiri
Petrescu AlinaEconomic Serviciu  BAI
Odoroagă MioaraŞef Serviciu I – Serviciul B.A.I.
Pirvu MonicaEconomist - Serviciu  B.A.I
Florescu DianaEconomist II- Sector Economic
Ghirda Anca           Economist - Serviciul  B.A.I
Coita Diana            Economist - Serviciul Contabilitate
Barna Paula           Economist - Serviciul Contabilitate
Motoran Bogdana  Economist - Serviciul Comercial
Mîtă AdrianaŞef  SAP
Dospinescu Daniela    Inginer I – SAP
Costiuc MarcelEconomist -SAP
Popa Dumitru Tehn.SAP
Drăghici OanaEconomist-SAP
Andron Georgeta   Inginer  – SAP
Rusu Violeta          Inginer  – SAP
Frosin  TatianaŞef Oficiu-Oficiul Juridic
Sofron ElisabetaConsilier Juridic I-Oficiul Juridic
Dumitraşcu  Georgeta –ClaudiaConsilier Juridic I-Oficiul Juridic
Gall Iulia-Emilia  Consilier Juridic I-Oficiul Juridic
Preda Eduard -Constantin Consilier Juridic I-Oficiul Juridic
Ciobotariu  Amalia     Consilier Juridic -Oficiul Juridic
Dicu Ana Maria          Consilier Juridic -Oficiul Juridic
Moisil Scridon             Consilier Juridic -Oficiul Juridic
 
I. NOTA referitor la cerintele din sectiunea III.2.1.a): documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE
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urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe Locul I, in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. Certificate constatatoare privind LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA, cu privire la la plata
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat (buget local,buget de stat). Operatorul economic nu este exclus din
procedura daca se afla intruna din situatiile prevazute la art.179 alin 2 din Legea 99/2016:
atunci când cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, îndeplineste una din
urmatoarele conditii:
a) este mai mic de 4.000 lei;
b) este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la
cea mai recenta data scadenta a 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 in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv.
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. la
art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
4. Alte documente edificatoare dupa caz.
5. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor
solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse . la art. 177, art. 178 si art. 180, din Legea 99/2016, se accepta orice
document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva;
In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata
"conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba
romana.
6. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabila.
7. Declaratie conform art. 73 din Legea nr. 99/2016 (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) care va fi depusa de
toti participantii odata cu depunerea DUAE – Formular 12 B1 din sectiunea Formulare.
8. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in
care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Cerinta nr. 1
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa
reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul
ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. (ofertant, asociat)
 
Modalitatea de indeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii
Completare DUAE conform Notificării ANAP nr.240/2016.
Se va completa 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 urmeaza a fi prezentate la solicitarea
entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
 
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE sunt:
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti/ teritorial din care să
rezulte obiectul de activitate al  ofertantului. (ofertant, asociat)
Informaţiile din certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la  momentul  prezentării.
 
     - În cazul în care ofertanţii sunt persoane juridice străine, aceştia vor prezenta traduceri autorizate în limba română a unor
documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoana juridică şi  a unor documente de atestare ori
apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul este stabilit.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Ofertantul trebuie sa facă dovada că în ultimii 5 (cinci) ani a executat lucrări similare. În acest sens ofertantul va prezenta lista
lucrărilor executate în ultimii 5 ani (împliniţi la data limită de depunere a ofertelor) însoţită de certificări de bună execuţie pentru
cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi
privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale
din  domeniul şi dacă au fost duse la bun sfârşit. Recomandări din partea tuturor beneficiarilor contractelor care sustin experienta
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similară din care sa rezulte modul de îndeplinire al obligatiilor contractuale și dacă pe parcursul executiei au fost înregistrate.
 
Prin lucrări similare se intelege:   reparaţii / renovări / modernizări clădiri;  reparare tencuieli exterioare, refacere zugrăveli la faţade; -
Completare DUAE  Partea IV – Criterii de selectie – Capacitatea tehnica si profesionala conform Notificării ANAP nr.240/2016.
 
Se va completa 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 urmeaza a fi prezentate la solicitarea
entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
 
Documentele  justificative, care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE referitor la experienţa similară sunt urmatoarele, fara
a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:
-copii  ale  unor  parti  relevante  ale  contractelor  (contractele  prezentate  vor  fi  insotite  de  certificate/documente emise  sau
contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de
calificare);
-procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor;
-recomandare din partea beneficiarului
-documente constatoare;
-alte documente din care sa rezulte executia lucrarilor a fost efectuata la un standard de calitate corespunzator si au  fost duse la
bun sfarsit.
 
Certificatele/ documentele care confirma prestarea unor lucrari similare cu cele supuse achizitiei se prezinta în copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul”.
 
Daca participarea la realizarea contractelor mentionate s-a facut in alta calitate decat cea de contractant unic, atunci se vor specifica
doar categoriile de lucrari executate efectiv numai de catre ofertant. Valoarea minimă solicitata ca dovada a experientei similare va
reiesi numai din lucrarile executate efectiv de către ofertant, în cazul în care contractele prezentate pentru demonstrarea experientei
similare au fost executate altfel decat in oferta individuală.
Nota 1: Ultimii 5 ani se calculeaza pana la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin anuntul de participare), chiar daca
ulterior initierii procedurii entitatea contractanta va decala aceasta data.
Nota 2: Pentru sustinerea experientei similare se va completa initial DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si
a indeplinirii cerintelor de capacitate, urmand ca ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor
admisibile sa faca dovada indeplinirii cerintei.
Nota 3: Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor, prevazut
in anuntul de participare publicat initial.
Nota 4:  la nivelul DUAE trebuie precizate informatii  din care sa rezulte cel putin:  numarul si  data contractului invocat drept
experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru
care a fost responsabil.
Nota 5: Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2013: 1 euro = 4.4150 lei, Anul 2014: 1 euro = 4.4446 lei, Anul 2015: 1 euro = 4.4450 lei, Anul 2016: 1 euro = 4.4908 lei, anul
2017: 1 euro = 4.5681 lei.
Cursul lei/alta valuta ce va fi luat in calcul pentru anul 2018 este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare
pentru prezenta procedura. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia in alta valuta decat Euro vor utiliza cursul mediu anual
leu/alta valuta, comunicat de BNR.
2.) Calificarile educaţionale şi profesionale ale operatorului economic care execută lucrări sau ale personalului de conducere al
operatorului economic. - Corespondent DUAE  Partea IV – Criterii de selectie – C - Capacitatea tehnica si profesionala - Diplome de
studii și calificări profesionale, conform Notificării ANAP nr.240/2016.
 
Se va completa initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/tert
sustinator)  cu informatiile aferente situatiei  lor,  urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea entitatii
contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
 
Documente justificative sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:
-CV prin care sa se demonstreze indeplinirea cerintelor solicitate. CV-ul va fi semnat de catre titular si insusit, sub semnatura si
stampila, de catre reprezentatntul ofertantului. La CV se vor atasa in copie „conform cu originalul” diplome, certificate, atestate,
legitimatii sau orice alte documente edificatoare care sa ateste calificarile persoanelor nominalizate;
-Documente relevante in dovedirea experientei specifice, dupa caz: recomandare/ fisa de post/ contract de munca/ contract de
colaborare/ contract de prestari servicii/ proces-verbal de finalizare contract;
-Orice document prin care sa se demonstreze relatia contractuala dintre persoanele nominalizate de ofertant (extras Revisal/
contract de munca/ contract prestari servicii, etc.)
 
Pentru operatorii economici care prezintă experţi străini se vor prezenta documentele echivalente emise în statul de reşedinţă, în
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termen de valabilitate la momentul prezentarii, urmând ca la semnarea contractului (în cazul în care vor fi declaraţi câştigători) să
prezinte documentele recunoscute de autorităţile române.
3.) Informaţii cu privire la utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice la dispoziţia operatorului economic pentru executarea
contractului. - Corespondent DUAE – Partea IV – Criterii de selectie – C - Capacitatea tehnica si profesionala.
Se va completa initial DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate.
Ofertantii vor declara la nivelul DUAE utilajele necesare de care dispune pentru executarea lucrarilor, urmand ca documentele
justificative sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
 
Documentele justificative pot fi:
-Contracte de cumparare/inchiriere/alte documente prin care sa demonstreze ca detine sau are drept de folosinta ori poate
prezenta un angajament sau un contract cu clauza suspensiva, dupa caz, in functie de forma in care va dispune de acestea.
4.) Informaţii privind terţul/ terţii susţinători, în conformitate cu art. 196, alin.(3) din Legea 99/2016. - Completare DUAE conform
Notificării ANAP nr.240/2016.
Se va completa DUAE si odata cu DUAE pana la data limita de depunere a
ofertelor se va prezenta si angajamentul ferm al tertului sustinator (Formular 9 din sectiunea Formulare) din care sa rezulte modul
efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre
tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).
În cazul în care susţinerea terţului/terţilor vizează resurse netransferabile, angajamentul asigură entităţii contractante îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului.
În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată,  de
către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi entităţii contractante că a luat toate măsurile
necesare  pentru  a  avea  acces  în  orice  moment  la  resursele  necesare,  prezentând un  angajament  în  acest  sens  din  partea
terţului/terţilor.
5.) Informatii privind   asocierea (daca este cazul), conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016. - Se va
completa si prezenta DUAE de catre fiecare operator economic membru al asocierii.
Odata cu DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor se va prezenta si acordul de asociere (Formular 10 din sectiunea
Formulare), conform Notificare nr. 256/08.12.2016 ANAP.
 
La solicitarea entitatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și
profesională
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din
punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
6.) Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa o/ le subcontracteze. - Ofertantii includ
informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE.
Se va completa si prezenta DUAE de catre fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de
catre fiecare dintre acestia. Odata cu DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor se va prezenta si acordul de subcontractare
(Formular 7 din sectiunea Formulare) conf. Notificare nr.256/08.12.2016 ANAP.
Operatorul  economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului  de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada
îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea entitatii
contractante.
Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti in DUAE avand obligatia de a preciza partea/partile din
contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul
raspunde pentru executarea unei parti din contractul de achizitie publica sau pentru executarea defectuoasa a acestuia, numai in
fata contractantului. Daca un ofertant subcontracteaza o parte/parti din contract si este declarat castigator al procedurii de atribuire,
va depune la incheierea contractului cu entitatea contractanta, contractul original, incheiat intre ofertant si subcontractant,care se
constituie anexa la contractul de achizitie publica (art. 232, alin. (5) din Legea 99/2016).
Introducerea unor noi subcontractanti dupa atribuire contractului se poate face numai cu acordul entitatii contractante si cu
conditia ca schimbarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului sectorial, in conditiile art. 235-241 din
Legea nr. 99/2016.
Nota:  In  cazul  in  care  ofertantul/candidatul  sau  operatorii  economici  care  participa  in  comun  la  procedura  de  atribuire
subcontracteaza o parte din contractul sectorial care urmeaza sa fie atribuit, criteriile referitoare la capacitatea de exercitare a
activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala la care s-a solicitat prezentarea unor autorizatii specifice, se
considera indeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca
aceasta sa execite partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva. (art. 58, alin. (2) din HG nr. 394/2016).
1.) Ofertantii vor face dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, prin
prezentarea unor certificate valabile la momentul prezentarii , emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi
care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calităţii – conf. Art.195 din Legea nr. 99/2016 –(ofertant, asociat, dupa caz – în
copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”), valabil la momentul prezentarii. În cazul asocierilor, conditia se va considera
îndeplinita daca fiecare membru al asocierii o îndeplineste pentru partea din contract pe care o realizeaza.
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În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme acreditate din alte
state membre. - Se va completa 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 urmeaza a fi prezentate la
solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării
ofertelor.
Documentele  justificative  care probează îndeplinirea celor asumate  prin DUAE pot fi:
certificate, valabile la momentul prezentarii, emise de organisme de certificare acreditate, pentru domeniul in care se incadreaza
activitatea principala ce face obiectul contractlui ce se atribuie sau prezentarea altor probe/dovezi care confirma asigurarea unui
nivel corespunzator al calitatii Ofertantul poate prezenta si certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale UE
care atesta implementarea acestui sistem. În
cazul asocierilor conditia se va considera îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o
realizeaza.
2.) Ofertantii vor face dovada implementarii standardelor de mediu conform SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent. - Se va completa
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 urmeaza a fi  prezentate la solicitarea entitatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
 
Documentele  justificative  care probează îndeplinirea celor asumate  prin DUAE pot fi:
-un certificat acordat de un organism de certificare acreditat care atesta ca acesta are implementat si mentine, un sistem de
management al mediului conform seriei de standarde ISO 14001 sau echivalent pentru activitatea principala care face obiectul
contractului supus achizitiei, valabil la data prezentarii;
-orice alte probe prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului
 
Ofertantii straini vor prezenta documentul in traducere autorizata in limba romana.

 
III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare
Lista si descrierea succinta a regulilor si criteriilor: -

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.1.6) Depozite si garantii solicitate
              Garanţia de  participare se constituie prin virament bancar în contul entităţii contractante ((CNCF « CFR » SA Bucuresti
Sucursala Regionala CF Brasov, CUI 15509275) nr. RO92 BPOS 0800 2606 941R OL01 deschis la BANC POST SUCURSALA BRASOV)
sau printr-un instrument de garantare  emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări,  în cuantum de:
- 6.258.00 lei
şi pentru perioada de cel puţin 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 
Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă.
Instrumentul  de  garantare  trebuie  să  prevadă  că  plata  garanţiei  se  va  executa  necondiţionat,  respectiv  la  prima  cerere  a
beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Dovada constituirii garanţiei de participare conform prevederilor art. 42, alin.(1) din HG nr.394/2016 se va transmite în SEAP, scanată
în format electronic, semnată cu semnătură electronică şi trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a
ofertelor.
Pentru o evaluare şi raportare unitară ale cuantumului aferent garanţiilor de participare, echivalenţa pentru o garanţie de participare
depusă în altă monedă decât lei se face la cursul BNR din data publicării anunţului de participare pentru prezenta procedură.
Entitatea contractanta are obligaţia de a retine garantia pentru participare în condiţiile prevăzute la art. 43 din HG nr. 394/2016.
Garanţia pentru participare se va returna de către entitatea contractantă conform prevederilor art. 44 din HG nr.394/2016.
În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în
mod solidar toti membrii grupului de  operatori economici.
Garanţia de bună execuţie (GBE) va fi de 10% din preţul contractului sectorial, fără TVA. In cazul in care, pe parcursul executarii
contractului sectorial se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa GBE in corelatie cu noua valoare
a contractului.-  de regulă, GBE se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de
o societate de asigurări, care devine anexă la contract. Garanţia trebuie să fie irevocabilă.  Instrumentul de garantare trebuie să
prevadă faptul că plata garanţiei se va executa condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate
cu contractul garantat, sau necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.- dacă părţile convin, GBE se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi
parţiale.  Contractantul  are  obligaţia  de a  deschide la  unitatea Trezoreriei  Statului  din cadrul  organului  fiscal  competent  în
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administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia entitatii contractante. Suma iniţială care se depune de către
contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5 % din preţul contractului, fara TVA. Pe parcursul
îndeplinirii contractului entitatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele
datorate şi cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept GBE cf.art.46 alin. (7) . GBE se va constitui în perioada
de valabilitate a ofertei în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului sectorial, cf.art. 45, alin. (3) din HG nr.
394/2016 .Entitatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra GBE, respectând cond. prevăzute la art. 47 din HG nr.
394/2016 .   Entitatea contractantă va elibera/restitui GBE în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (4) din HG.nr.394/2016.

 
III.1.7) Principalele conditii de finantare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante care
le reglementeaza
-

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
              Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

 
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 21.05.2018 15:00
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IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
-

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 21.08.2018
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.05.2018; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              1) Pâna la data limita de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare, operatorii economici vor
depune în SEAP, formularul DUAE, completat la adresa de internet dedicat la adresa de internet:
 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
2) În conformitate cu prevederile art. 202 din Legea nr. 99/2016, daca este cazul, DUAE va include informatiile solicitate cu privire la tertul
sustinator si/sau cu privire la subcontractanti.
3) Deoarece procedura de atribuire se va desfasura într-o singura etapa, doar ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul intermediar
realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat în anuntul de participare, va trebui sa prezinte
documentele suport, în vederea probarii celor asumate prin DUAE. 
4) În cazul în care doua sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, entitatea contractanta va solicita
clarificari prin intermediul SEAP, în vederea departajarii acestora, respectiv, încarcarea electronica de catre operatorii economici, de
documente care contin preturi noi.
5) Toate documentele care fac parte din oferta vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,
eliberat de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile legii. 
6) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de
atribuire derulate prin mijloace electronice.
7) Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de
participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro.
8) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici
vor  transmite raspunsurile la clarificari  si  eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii  ofertelor prin intermediul SEAP
(Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere
distincte semnate cu semnatura electronica.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 
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VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute in Legea 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Regionale CF   Brasov 
Adresa: str. Politehnicii, nr.1; Localitatea: Brasov; Cod postal: 500024; Tara: Romania; Telefon: +40 268474506; Fax: +40 268474506;
E-mail: -Adresa internet: (URL) -

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.04.2018

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1000040/18.04.2018] Pagina 10
Generat la: 14.05.2018 16:26


	Anunt de inititire
	Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.3) Comunicare
	I.6) Activitate principala

	Sectiunea II: Obiect
	Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
	II.1.1) Titlu
	II.1.2) Cod CPV principal
	II.1.3) Tipul contractului 
	II.1.4) Descrierea succinta
	II.1.5) Valoarea totala estimate
	II.1.6) Informatii privind loturile

	Sectiunea II.2 Descriere
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice
	II.2.5) Criterii de atribuire
	II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
	II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia procedurilor deschise)
	II.2.10 Informatii privind variantele
	II.2.11) Informatii privind optiunile
	II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
	II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14) Informatii suplimentare


	Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
	III.1) Conditii de participare
	III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale
	III.1.2) Situatia economica si financiara
	III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
	III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare
	III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
	III.1.6) Depozite si garantii solicitate
	III.1.7) Principalele conditii de finantare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante care le reglementeaza
	III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

	III.2) Conditii referitoare la contract
	III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
	III.2.2) Conditii de executare a contractului
	III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului


	Sectiunea IV: Procedura
	IV.1) Descriere
	IV.1.1) Tipul procedurii
	IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
	IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al dialogului
	IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
	IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

	IV.2) Informatii administrative
	IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
	IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
	IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii selectati
	IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
	IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
	IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor


	Sectiunea VI: Informatii complementare
	VI.1) Informatii privind periodicitatea
	VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
	VI.3) Informatii suplimentare
	VI.4) Proceduri de contestare
	VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
	VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
	VI.4.3) Procedura de contestare
	VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

	VI.5) Data expedierii prezentului anunt



