
Servicii de rep suplim const în prezenţa Rec CFR pe fluxul
de rep la LDH 1250 CP dotată cu grup motor diesel-

generator pt încălzirea el. a trenuri seria 278 care ef. rep
tip RG

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
SNTFC "CFR CALATORI" S.A. 
Cod de identificare fiscala: RO 11054545; Adresa: Strada Golescu Dinicu, Nr. 38, Sector: 1; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321
Bucuresti;  Cod  postal:  010873;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  -Telefon:  +40  0213192428;  Fax:  +40  0213192428;  E-mail:
dorina.fologea@cfrcalatori.ro; Adresa internet: (URL) www.cfrcalatori.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: -

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

 
I.6) Activitate principala
Servicii feroviare

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Servicii  de rep suplim const în prezenţa Rec CFR pe fluxul de rep la LDH 1250 CP dotată cu grup motor diesel-generator pt
încălzirea el. a trenuri seria 278 care ef. rep  tip RG
Numar referinta: SNTFCMR 11/2018

 
II.1.2) Cod CPV principal
50222000-7 Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Serv de rep  suplim constatate în prezenţa Rec CFR pe fluxul de reparaţii la LDH 1250 CP dotată cu grup motor diesel-
generator pt încălzirea el. a tr. de cal ser 278 care ef. RG in baza ctr 333/2017.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 99694
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 00000000 Coduri CPV (Rev.1)
Cod CPV suplimentar: 50222000-7 Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucuresti
Locul principal de executare: 
La sediul prestatoruluiLa sediul prestatorului
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II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Serv de rep  suplim constatate în prezenţa Rec CFR pe fluxul de reparaţii la LDH 1250 CP dotată cu grup motor diesel-generator pt
încălzirea el. a tr. de cal ser 278 care ef. RG in baza ctr 333/2017.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: 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
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara publicare prealabila

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

 
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.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu

 
IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Serv de rep  suplim constatate în prezenţa Rec CFR pe fluxul de reparaţii la LDH 1250 CP dotată cu grup
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motor diesel-generator pt încălzirea el. a tr. de cal ser 278 care ef. RG in baza ctr 333/2017.
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
180 / 19.06.2018

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
SC RELOC SA 
Cod de identificare fiscala: RO 2300870; Adresa: B-dul Decebal nr.109, Craiova; Localitatea: Craiova; Cod NUTS: RO321 Bucuresti;
Cod postal: ; Tara: Romania; Telefon: +40 0251438754; Fax: +40 0251437854; E-mail: -Adresa internet: (URL) -Contractul este un
IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 99708
Valoarea totala a contractului/lotului: 99694
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
V.2.6) Pretul platit pentru achizitii de oportunitate
Valoare fara TVA: 0 Moneda: RON

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
-

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
TRIBUNALUL BUCURESTI 
Adresa: Adresa:BDUL UNIRII, nr.37, sector 3,    Localitate:Bucuresti,     Cod Postal:030084,   Tara:Romania,; Localitatea: Bucuresti; Cod
postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: -Fax: -E-mail: -Adresa internet: (URL) -

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-
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VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.06.2018
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Anexa D2 - Utilitati
 

Justificarea atribuirii contractului fara publicare prealabila a unei
invitatii la o procedura concurentiala de ofertare in Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene
Directiva 2014/25/UE

 
2. Alte justificari ale atribuirii contractului fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala de
ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
 

• Achizitia nu se încadreaza în domeniul de aplicare al directivei
 
3. Explicatie
 

Organizarea şi  desfăşurarea procedurii  de achiziţie prin “negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare” pentru
atribuirea contractului de prestări ,,Servicii de reparatii suplimentare constatate in prezenta Receptiei CFR pe fluxul de reparatii la
locomotive diesel-hidraulica de 1250 CP dotata cu grup motor diesel-generator pentru incalzirea electrica a trenurilor de calatori seria
DHC 278, care efectueaza reparatie programata tip RG in baza contractului nr.333/08.11.2017",  se aplica in conformitatea cu prevederile
art. 253, alin (4) din legea 99/2016 privind privind achizitiile sectoriale coroborat cu art. 252 lit. j) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor  de achiziţie  publică,  a  contractelor  de concesiune,  de lucrari  publice  şi  a  contractelor  de servicii,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.
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