
Servicii de reparaţie planificată  tip RP,
reparații/recondiționări/înlocuiri de

subansamble/piese/materiale constatate pe fluxul de rep.
ca necesar a fi ef. la vag. de călători seria 2829

 
 

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: -Fax: +40 0213192428; E-mail: nina.botezatu@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 reparaţie planificată  tip RP, reparații/recondiționări/înlocuiri de subansamble/piese/materiale constatate pe fluxul de rep.
ca necesar a fi ef. la vag. de călători seria 2829
Numar referinta: -

 
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
              Servicii de reparaţie planificată  tip RP, cu rebandajarea roților osiilor montate și refacere protecție anticorozivă și vopsire
integrală în sistem poliuretanic, reparații/recondiționări/înlocuiri de subansamble/piese/materiale constatate pe fluxul de reparație
ca necesar a fi efectuate la vagoanele de călători seria 2829

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 172231,56
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 00000000 Coduri CPV (Rev.1)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucuresti
Locul principal de executare: 
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la sediul prestatoruluila sediul prestatorului
 

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Servicii de reparaţie planificată  tip RP, cu rebandajarea roților osiilor montate și refacere protecție anticorozivă și vopsire integrală
în sistem poliuretanic, reparații/recondiționări/înlocuiri de subansamble/piese/materiale constatate pe fluxul de reparație ca necesar
a fi efectuate la vagoanele de călători seria 2829

 
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
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Servicii de reparaţie planificată  tip RP, reparații/recondiționări/înlocuiri de subansamble/piese/materiale
constatate pe fluxul de rep. ca necesar a fi ef. la vag. de călători seria 2829

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
184 / 25.06.2018

 
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
ELECTROPUTERE VFU PASCANI 
Cod de identificare fiscala: RO 1996928; Adresa: Strada Garii, Nr. 18; Localitatea: Pascani; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: 705200;
Tara :  Romania ;  Te le fon :  +40  758332255 ;  Fax :  +40  232765140 ;  E-mai l :  ton i . teau@elect roputerev fu . ro ;
c l a u d i u . h i r b u @ e l e c t r o p u t e r e v f u . r o ;  v i c t o r . g h e r g h i n a @ g r a m p e t . r o ;  v a s i l e . t r a s c a @ e l e c t r o p u t e r e v f u . r o ;
mihai.gavrilescu@electroputerevfu.ro;  brindusa.stumbea@electroputerevfu.ro;  stefan.mindru@electroputerevfu.ro;
svetlana.ghelbere@electroputerevfu.ro; it@electroputerevfu.ro; adrian.dumitru@electroputerevfu.ro; Adresa internet:  (URL) -
Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 172231,56
Valoarea totala a contractului/lotului: 172231,56
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: BDUL UNIRII, NR 37, SECTOR 1,; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; 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
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-
 

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

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
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

 
1. Justificarea alegerii procedurii negociate fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala
de ofertare în conformitate cu articolul 50 din Directiva 2014/25/UE
 

• Lucrarile, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru urmatorul motiv: absenta concurentei
pentru motive tehnice

 
3. Explicatie
 

Organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie prin "negociere fara invitatie prealabila la o procedura concurentiala de ofertare
"pentru atribuirea contractului sectorial de achizitie "Servicii de reparaţie planificată  tip RP, cu rebandajarea roților osiilor montate și
refacere  protecție  anticorozivă  și  vopsire  integrală  în  s istem  poliuretanic ,  reparați i/recondiț ionări/ înlocuir i  de
subansamble/piese/materiale constatate pe fluxul de reparație ca necesar a fi efectuate la vagoanele de călători seria 2829”  se face  in
conformitate cu prevederile art.  117 alin.  (1) lit.  c)  din Legea nr.  99/2016 privind achizitiile sectoriale,  respectiv alin (2),  lit.  b)  cu
modificarile si completarile ulterioare.
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