
Salubrizare, deratizare si dezinsectie spatii CF si cladiri cu
specific feroviar pe raza de activitate a Sucursalei

Regionala CF Cluj – Statiile CF Sarmasag si Valea Viseului
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: Sucursala Regionala CF Cluj; Localitatea: Cluj-Napoca; Cod NUTS: RO113 Cluj; Cod
postal: 400117; Tara: Romania; Persoana de contact: Aron Pop; Telefon: +40 264439091; Fax: +40 264439091; E-mail: aron.pop@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
Salubrizare, deratizare si dezinsectie spatii CF si cladiri cu specific feroviar pe raza de activitate a Sucursalei Regionala CF Cluj –
Statiile CF Sarmasag si Valea Viseului
Numar referinta: 48/AP/259/2018

 
II.1.2) Cod CPV principal
90910000-9 Servicii de curatenie (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Servicii de salubrizare, deratizare si dezinsectie spatii CF si cladiri cu specific feroviar pe raza de activitate a Sucursalei
Regionala CF Cluj , pe o perioadă de 4 ani , în statiile CF Sarmasag si Valea Viseului,in conformitate cu Caietul de Sarcini si anexele
acestuia.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: 15 zile inainte de data limita de depunere a
ofertelor.
Termenul in care autoritatea contractanta raspunde la eventualele solicitari de clarificari este cu 10 zile inainte de data limita de
depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 394754,56; Moneda: RON
(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) 
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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: 90910000-9 Servicii de curatenie (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO11 Nord-Vest
Locul principal de executare: 
Statiile CF Sarmasag si Valea ViseuluiStatiile CF Sarmasag si Valea Viseului

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Salubrizare, deratizare si dezinsectie spatii CF si cladiri cu specific feroviar de pe raza Sucursalei Regionala de Cai Ferate Cluj-Statiile
CF Sarmasag si Valea Viseului.
Estimarile cantitatilor minime si maxime si a valorilor minime si maxime pe contract subsecvent si acord cadru sunt detaliate in
anexa 1A la documentatie. Cantitatea minima a contractului subsecvent se regaseste in cantitatea necesara de salubrizat, iar
cantitatea maxima a contractului subsecvent este cantitatea de salubrizat la care se adauga cantitatea prestatiilor de ingrijire spatii
verzi, deratizare, dezinsectie, defrisare, din locatia mentionata, pe un an de prestatie, conform anexei 1A. In corelatie, valoarea
minima a contractului subsecvent este valoarea prestatiei de salubrizare, iar valoarea maxima a contractului subsecvent este
valoarea prestatiei de salubrizare la care se adauga valoarea prestatiilor pentru ingrijire spatii verzi, deratizare, dezinsectie si
defrisare din locatia mentionata, pentru un an de prestatie. Cantitatea minima a acordului cadru pe 4 ani se regaseste in cantitatea
maxima a celui mai mare contract subsecvent pe un an de prestatie, iar cantitatea maxima a acordului cadru este cantitatea celui
mai mare contract subsecvent inmultita cu 4, conform anexei 1A. In corelatie, valoarea minima a acordului cadru este valoarea celui
mai mare contract subsecvent iar valoarea maxima a acordului cadru este valoarea celui mai mare contract subsecvent inmultita cu
4, conform anexei 1A.
 -    pentru Acordul cadru -   valoare minimă : 98.688,64 lei – valoarea maximă 394.754,56 lei
 -   pentru Contractul subsecvent  - valoare minimă: 54.281.64 lei – valoarea maximă : 98.688,64 lei

 
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: 48; 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
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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
-

 

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: 
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si 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- accesand unul din urmatoarele link-uri:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd.
  Documentele justificative - orice document considerat edificator din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care
ofertantul este stabilit, cum ar fi de ex.:certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 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; 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), din Legea 99/2016; sau alte documente echivalente emise de autoritati
competente din tara de de origine sau din tara in care ofertantul este stabilit - urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
  Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la art.73 din Legea nr. 99/2016,se solicita prezentarea declaratiei odata cu DUAE, de catre
toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). Precizam ca in cadrul CNCF “CFR” SA
Bucuresti- Suc. Regionala CF Cluj sunt considerate persoane ce detin functii de decizie : Petru Cesa - director, Eliza Mihaela Buhai -
director adj. economic, Ioan Pop - sef Divizie Instalatii, Aron Valer Pop - sef Serviciu Achizitii Publice, Daniela Chioreanu - sef Oficiu
Juridic,Teodor Misca-Sef Serv. Comercial, Ioana Perta - sef birou aproviz., MonicaPop - sef Serviciu Contabilitate, Andra Marginean -
serviciu Comercial, Elisabeta Deto-Serv. Comercial, Viorica Baziliu - exp.ach.publ., Anisoara Pop - exp. ach.publ., Felicia Borza -
cons.jur., Otilia Muresan - cons.jur., Camelia Marginean - ec., Olimpia Filip - ec.
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 de indeplinire:  completarea DUAE (ofertant,  asociat,  subcontractant si  tert  sustinator),  urmand ca documentul
justificativ,respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial sau pentru
ofertantii care sunt persoane juridice straine, documentul echivalent emis in tara de rezidenta (in traducere autorizata) sa fie
prezentat doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor.Informatiile cuprinse în acesta trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
 2. Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de AFER, conform H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii
Feroviare Române art.1. alin.(2) si Ordinului Ministrului Transporturilor nr.290/13.04.2000 art. 1 alin. 1 si 2, însotita de agrement
tehnic AFER pentru:
categoria serviciilor feroviare critice „Salubrizare statii de cale ferata deratizare, dezinsectie si tratamente fitosanitare (erbicidare)”, în
conformitate cu prevederile Anexa 3 a OMT 290/2000, valabile la momentul prezentarii. 
 3. Autorizatie de mediu pentru activitatea desfasurata, ( colectarea deseurilor nepericuloase – cod CAEN 3811, alte activitati de
curatenie- cod CAEN 8129, activitati auxiliare pentru productia vegetala – cod CAEN 0161), în conformitate cu prevederile art. 12
alin (1) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare, valabila la momentul prezentarii.
 4. Autorizatia sanitar veterinara, în conformitate cu prevederile Cap 6- Autorizarea, omologarea si acreditarea în domeniul sanitar-
veterinar,art. 18 alin (1) OUG nr. 42/2004, privind organizarea activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata
cu modificari si completari prin Legea 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare , valabila la momentul prezentarii.
 5. Autorizatia fitosanitara (erbicidare), în conformitate cu prevederile art. 15 din OG nr. 41/2007 si a OG nr. 4/1995,valabila la
momentul prezentarii.
   Modalitatea de indeplinire:Se va completa DUAE de catre operatorii  economici  participanti  la  procedura de atribuire  cu
informatiile  aferente situatiei lor, conform Notificarii nr. 240/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizatie de furnizor feroviar / agrement tehnic / certificat de omologare tehnica
feroviara eliberate de AFER dupa caz, autorizatia de mediu,autorizatia sanitar veterinara si autorizatia fitosanitara,  sau in situatia
ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta,urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante,
doar  de catre ofertantul  clasat  pe locul  I  in  clasamentul  intermediar  intocmit  la  finalizarea evaluarii  ofertelor.  Valabilitatea
documentelor se va raporta la data prezentarii.
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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.) Experienta similara: lista principalelor servicii similare cu cele ce fac obiectul acestei achizitii, realizate în cursul unei perioade care
acopera cel mult ultimii 3 ani, însotita de certificate de buna executie, în valoare cumulata a serviciilor prestate de minim 98.688 lei
fără TVA la nivelul a unul sau mai multe contracte.  Experienta similara se raportează la valoarea celui mai mare contract subsecvent
care se poate încheia si care este: 98.688,64 lei 
Nota: 1. Valoarea minima solicitata ca dovada a experientei similare va reiesi numai din serviciile prestate efectiv de catre ofertant, în
cazul in care contractele prezentate pentru demonstrarea experientei similare au fost executate altfel decat in oferta individuala.
           2. Prin servicii similare se  inteleg servicii de salubrizare, deratizare si dezinsectie spatii si cladiri si tratamente fitosanitare - Se
va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative (contracte insotite
de procese verbale de receptie/recomandari/certificate constatatoare etc.) pentru indeplinirea experientei similare urmeaza a fi
prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor
2.) Declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic care presteaza servicii si
pe care se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului cadru/contractului sectorial de servicii - Se va
completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative ( dovada detinerii
utilajelor - proprietate, inchiriere, etc..., care vor fi folosite in executie) care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea
DUAE,  urmeaza sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
3.) Tert sustinator (daca este cazul).  În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), in cazul in care ofertantul beneficiaza de
sustinerea  unuia  sau  mai  multor  terti  sustinatori,  capacitatea  acestuia/acestora  va  fi  cumulata,  dupa  caz,  cu  cea  a
ofertantului/candidatului. Pentru îndeplinirea cerintei ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula,
prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei/persoanelor respective, prin care aceasta/acestea confirma faptul ca va/vor
pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana/persoanele care asigura sustinerea tehnica si
profesionala  nu  trebuie  sa  se  afle  în  situatia  care  determina  excluderea  din  procedura  de  atribuire,  conform prevederilor
art.177,178,180 din legea 99/2016. In situatia in care operatorul economic uzeaza de sustinerea unui/unor tert/terti operatorul
economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori raspund in mod solidar pentru executarea contractului - Se va completa DUAE,
urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre  ofertantul clasat pe locul I in
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia
de catre tert/terti sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura
indeplinirea  propriului  angajamentde sustinere,  documente  care  vor  constitui  anexe la  respectivul  angajament.  Se  solicita
ofertantului, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator.
4.)  Precizarea partii/partilor  din contract  pe care operatorul  economic intentioneaza sa le subcontracteze -  Se va completa
DUAE(ofertant si subcontractant), urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de
catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se solicita ofertantului, ca odata
cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare.
5.)  Informatii  privind asocierea.  Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura in comun cu alti  operatori
economici,inclusiv in forma de asociere temporara, in conformitate cu art. 66 din Legea nr. 99/2016. - Se va completa DUAE(fiecare
asociat), urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat
pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se solicita ofertantului, ca odata cu depunerea DUAE
sa prezinte acordul de asociere.
1.) Ofertantii vor face dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru
activitatea  principala  ce  face  obiectul  acordului  cadru/contractului,  prin  prezentarea  unor  certificate  valabile  la  momentul
prezentarii, emise de organisme de certificare  creditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al
calitatii - conf. art.195 din Legea nr.99/2016 - (ofertant, asociat, dupa caz) - în copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul”. În
cazul asocierilor, conditia se va considera îndeplinita daca fiecare membru al asocierii o îndeplineste pentru partea din contract pe
care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme din
tara de rezidenta a ofertantului. - Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea
entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
2.) Ofertantii vor face dovada implementarii unui sistem de management al protectiei mediului in conformitate cu SR EN ISO 14001
sau echivalent pentru activitatea principala ce face obiectul acordului cadru/contractului, 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 protectiei mediului - conf.  art.195 din Legea nr.99/2016 - (ofertant,  asociat,  dupa caz) - în copie lizibila cu
mentiunea ,,conform cu originalul”. În cazul asocierilor, conditia se va considera îndeplinita daca fiecare membru al asocierii o
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îndeplineste pentru partea din contract pe care o realizeaza. În conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta
certificate echivalente emise de organisme din tara de rezidenta a ofertantului - Se va completa DUAE, urmand ca documentele
justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

 
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
              Garantia de participare se constituie prin virament bancar în contul entitatii contractante (CNCF « CFR » SA prin Sucursala
Regionala CF Cluj CUI 15586731) sau printr-un instrument de garantare bancara emis în conditiile legii de o societate bancara ori de
o societate de asigurari, sau ordin de plata/fila CEC confirmat(a) de banca emitenta, în cuantum de:  986  lei pentru o perioada de
cel putin 120 de zile,egala cu perioada de valabilitate a ofertei, de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare
constituita prin virament bancar cu OP se va depune in contul RO37 BPOS 1340 2785 144R OL01 deschis la Banc Post Cluj. Garantia
de participare trebuie sa fie irevocabila. Echivalenta lei/alta valuta se va face la cursul stabilit de Banca Nationala a României la data
publicarii  anuntului de participare pentru prezenta procedura. Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru
participare ofertantul pierzând astfel suma constituita atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii: a) îsi
retrage  oferta,  în  perioada  de  valabilitate  a  acesteia;  b)   oferta  sa  fiind  stabilita  câstigatoare,  refuza  sa  semneze  acordul
cadru/contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei
Garantia de buna executie va fi de 5 % din pretul contractului de prestari servicii, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui
în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului sectorial de ambele parti. Garantia de buna executie se va constitui  prin
retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Contractantul va depune, în contul de garanţii, la deschiderea acestuia,
o sumă iniţială în valoare de 0,5% din preţul contractului fara TVA. In cazul in care, pe parcursul executarii contractului sectorial se
suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a
contractului. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, în
administrarea acestuia, un cont de disponibil
distinct, la dispozitia entitatii contractante. Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
respectând cond. prevazute la art.47 din HG nr.394/2016 . Entitatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie în
conformitate cu prevederile art.48 alin(2) 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: Da

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CN1000197/04.05.2018] Pagina 5
Generat la: 15.05.2018 15:56



 
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: 08.06.2018 15:00

 
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: 08.10.2018
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.06.2018; 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
              In conditiile in care in urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire se inregistreaza doua sau mai multe oferte la
egalitate  pe  primul  loc  se  va  proceda  la  solicitarea  unei  noi  oferte  de  pret  prin  intermediul  SICAP.  Pentru  demonstrarea
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îndepliniriicriteriilor de calificare prevazute în Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are obligatia de a prezenta initial doar documentul unic
european(DUAE)  accesand  unul  din  urmatoarele  link-uri:  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter  si
https://ec.europa.eu/tools/espd. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în
documentatia de atribuire. Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: - ofertantul are obligatia de a prezenta/completa
certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea
autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. În cazul unei oferte comune, situatia
personala si  capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati  în parte, iar cerintele privind situatia economico
financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite prin cumul. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitarile de
clarificari se vor face in SICAP  utilizand facilitatile oferite in acest sens de sistem.

 
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; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
In conf. cu prev.art 8 si art 49 ale Legii 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contract. de achiz. publica,
a contract.sectoriale si a contract. de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru org. si funct. CNSC

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Oficiul Juridic al Sucursalei Regionala CF Cluj 
Adresa: Piata Avram Iancu, nr 17; Localitatea: Cluj-Napoca; Cod postal: 400117; Tara: Romania; Telefon: +40 264430468; Fax: +40
264430468; E-mail: daniela.chioreanu@cfr.ro; Adresa internet: (URL) -

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.05.2018
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