
Intabulare în Cărţile Funciare Locale a terenurilor în
suprafaţă totală de circa 553,00 ha în proprietatea

Statului Român şi administrarea Ministerului
Transporturilor, concesionate către CN CF „CFR” –  S.A pe
următoarele linii cf: linia cf 400: Ep. Bihor – Halmeu; linia
cf 406: Valea lui Mihai – Dealul Bran (frontieră); linia cf
404: Săcuieni Bihor – Sărmășag (intervalul Sărmășag –

Șimleul Silvaniei); linia cf 407: Carei – Berveni (frontieră)
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: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38, Sector: -, Judet: Bucuresti; Localitatea: Bucuresti; Cod
NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal: 010873; Tara: Romania; Persoana de contact: Bogdan Iulian Stanescu; Telefon: +40 372843299; Fax:
+40 213192432; E-mail:  iulian.stanescu@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
Intabulare  în  Cărţile  Funciare  Locale  a  terenurilor  în  suprafaţă  totală  de  circa  553,00  ha  în  proprietatea  Statului  Român şi
administrarea Ministerului Transporturilor, concesionate către CN CF „CFR” –  S.A pe următoarele linii cf: linia cf 400: Ep. Bihor –
Halmeu; linia cf 406: Valea lui Mihai – Dealul Bran (frontieră); linia cf 404: Săcuieni Bihor – Sărmășag (intervalul Sărmășag – Șimleul
Silvaniei); linia cf 407: Carei – Berveni (frontieră)
Numar referinta: 48/AP/236/2018

 
II.1.2) Cod CPV principal
71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Pentru liniile de cale ferata precizate este necesara întocmirea a două tipuri de documentații de specialitate, respectiv
intocmirea documentatiilor cadastrale de dezlipire din Cartea Funciara Centrala Cluj-Napoca pentru terenurile reprezentand zona
cadastrala CFR aferente liniilor de cale ferata si intabularea acestora in Cartile Funciare Locale. Amplasamentele pentru care urmează
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a se întocmi documentaţiile cadastrale pentru întabulare, sunt prezentate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din caietul de
sarcini nr. 46/C/125/2018.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: 15 zile inainte de data limita de depunere a
ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de carificare/informaţiilor suplimentare in
a 10 a zi  inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 829500; 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) 

 
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: 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare: 
Raza Sucursalei Regionala de Cai Ferate ClujRaza Sucursalei Regionala de Cai Ferate Cluj

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Pentru liniile de cale ferata precizate este necesara întocmirea a două tipuri de documentații de specialitate, respectiv intocmirea
documentatiilor cadastrale de dezlipire din Cartea Funciara Centrala Cluj-Napoca pentru terenurile reprezentand zona cadastrala
CFR aferente liniilor de cale ferata si intabularea acestora in Cartile Funciare Locale. Amplasamentele pentru care urmează a se
întocmi documentaţiile cadastrale pentru întabulare, sunt prezentate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din caietul de sarcini
nr. 46/C/125/2018.

 
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: -; Durata in zile: 210
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
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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: Fonduri bugetare

 
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: 
Se  va  prezenta  DUAE  -  conform  art .202  al in.1  din  Legea  99/2016-  accesand  unul  din  urmatoarele  l inkuri :
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd.
Cerinta nr. 1:
Operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat/ subcontractant/tert sustinator) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art. 177, art. 178  si art. 180 alin (1) din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE  de catre
operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat/ subcontractant/tert sustinator) participant la procedura de atribuire cu
informatiile aferente situatiei sale.
Cerinta nr. 2:
Operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat/ subcontractant/tert sustinator)  nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art. 73 din Legea nr.99/2016. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE  si se va depune si o declaratie ( ANEXA
8 din modele formulare) de catre operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat/ subcontractant/tert sustinator) participant la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei sale.
In cadrul CNCF „CFR” SA Bucuresti - Sucursala Regionala CF Cluj sunt considerate persoane ce detin functie de decizie (referitor la
modul de analiza si evaluare al ofertelor/candidaturilor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire) urmatorii: Cesa Petru - Director,
Buhai Eliza Mihaela - Director Adj. Economic, Pop Ioan - Sef Divizia Instalatii, Kiss Norbert - Sef Divizia Tehnica, Pop Aron Valer - Sef
Serviciu Achizitii Publice, Chioreanu Daniela - Sef Oficiu Juridic, Pop Monica - Sef Serviciu Contabilitate, Chiciudean Cristina - Sef
Serviciu Cadastru, Baziliu Viorica - expert achizitii publice, Ciont Corina - consilier juridic.
NOTA:
- se va completa  DUAE separat de catre fiecare operator economic (ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant
propus).
- odata cu DUAE se vor depune, daca este cazul, si angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se
va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare, sau a acordului de asociere.
- 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 evaluarii ofertelor.
- documentele justificative care urmeaza a fi depuse  trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii
- Aceste documente vor fi:
1. certificate constatatoare privind LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA, cu privire la la plata
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat (buget local,buget de stat).
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic sau a calor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv
3. 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 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
4. Alte documente edificatoare dupa caz
- 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.
Cerinta nr. 1 - Forma de inregistrare. Obiectul de activitate:
Operatorul economic ce depune 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, sa faca dovada ca
obiectul de activitate al ofertantului cuprinde si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie, precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE  de
catre operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat/ subcontractant/tert sustinator) participant la procedura de atribuire cu
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informatiile aferente situatiei sale. Aceste documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE sunt:
1.Certificat constatator emis de ONRC de pe lânga Tribunal din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o
desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului
NOTA:
- operatorii economici straini pot prezenta documente echivalente care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica,
în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.  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.
- in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii
- in cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract,
acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE.
Cerinta nr. 2 - Atestate, autorizatii, certificate:
Operatorul economic ce depune oferta trebuie sa detina autorizatii, certificate emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate
Imobiliara,  conform prevederilor  din Ordinului  MAI-ANCPI nr.107 din 29.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului  privind
autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice sau juridice române. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE
de catre operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat/ subcontractant/tert sustinator) participant la procedura de atribuire cu
informatiile aferente situatiei sale. Aceste documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE sunt:
2. Certificat de autorizare clasa I, emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, adica sa aiba 5 persoane fizice
autorizate , din care minim o persoana fizica autorizata categoria D, conform art. 4, alin. (1) și (2) si Anexa 8 din Ordinul MAI – ANCPI
nr. 107/2010.  Ofertantii trebuie să aiba in dotare: două stații totale, un receptor GPS, 3 calculatoare PC, 3 imprimante, un ploter A0,
două scanere, licență soft pentru prelucrarea măsurătorilor, două autoturisme, sediu.
NOTA:
- 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 evaluarii ofertelor
- documentele justificative care urmeaza a fi depuse  trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii
- in cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de
fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care s-a angajat in acordul de asociere ca o va indeplini, daca partea
respectiva necesita aceasta certificare.

 
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.) Cerinta nr. 1
Declaratie privind numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii si numarul personalului de
conducere din ultimii 3 ani de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de
servicii.
NOTA:
- datorită complexităţii serviciilor ce urmează a fi prestate, personalul ofertantului trebuie să fie suficient de mare si specializat
pentru a acoperi volumul de lucrări şi pentru a finaliza în bune condiţii contractul. - 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 autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2.) Cerinta nr. 2 -Experienta similara:
Ofertantul va prezenta ca dovada a experientei necesara pentru prestarea serviciului o lista cu principalele servicii similare serviciilor
care fac obiectul  acestei  achizitii,  prestate în cursul  unei perioade care acopera cel  mult ultimii  3 ani,  cu indicarea valorilor,
suprafetelor, perioadelor de prestare, si a beneficiarilor publici sau privati.
NOTA:
- prin servicii similare se intelege servicii de întocmire a documentatiilor topo-cadastrale pentru o suprafata cumulata de minim 500
ha, îndeplinirea acestui nivel cantitativ urmând a fi demonstrata prin prezentarea a cel putin unuia sau mai multor contracte.
- ultimii 3 ani se calculeaza pâna la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin anuntul de participare).
- pentru a face dovada îndeplinirii cerintei privind experienta similara, ofertantii vor prezenta documente justificative, respectiv
certificate / documente emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat care sa contina informatii din care sa
rezulte faptul ca serviciile au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale (parti relevante din contracte sau procese-
verbale de receptie sau recomandari sau documente constatatoare, etc),  în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
 - contractele la care fac referinta documentele prezentate trebuie sa acopere categoriile de servicii solicitate. Daca participarea la
realizarea contractelor mentionate s-a facut in alta calitate decat cea de contractant unic, experienta similara va reiesi numai din
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serviciile prestate efectiv de catre ofertant.
-  la nivelul DUAE trebuie precizate cel putin urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara,
tipul lucrărilor executate; perioada în care s-a realizat contractul; suprafaţa - aria utilă (mp) pe care s-au executat lucrările similare,
valoarea,  beneficiarul,   numarul  si  data  documentului  justificativ,  precum si  ponderea si/sau activitatile  pentru  care  a  fost
responsabil. beneficiarul contractului, tipul lucrărilor executate,  perioada în care s-a realizat contractul; suprafaţa - aria utilă (mp) pe
care s-au prestat servicii similare.
- in cazul în care ofertantul îsi demonstreaza experienta similara invocând suportul unui/unor tert/terti sustinatori, atunci acesta are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se
confirma faptul ca acesta îndeplineste conditiile de „ experienta similara „ . - 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 autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe
locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
3.) Cerinta nr. 3
Declaratie cu privire la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic care presteaza servicii, ca
detine sau are drept de folosinta,  dupa caz,  in functie de forma in care va dispune de acestea,  pe care le  va utiliza pentru
îndeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii, conform caietului de sarcini.
NOTA:
- Pentru a face dovada îndeplinirii acestei cerinte, ofertantii vor prezenta contracte de cumparare/ închiriere/ comodat/ leasing/
prestări servicii, sau alte documente prin care sa demonstreze ca detin sau au drept de folosinta asupra utilajelor, instalatiilor si
echipamentelor tehnice declarate. - Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu
informatiile aferente situatiei lor. Ofertantii vor declara la nivelul DUAE utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, necesare
necesare de care dispune pentru indeplinirea contractului, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea
entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
4.) Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) conform art. 232 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
NOTA:
- ofertantul va indica în oferta sa partile din contract ce vor fi subcontractate, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum
si ponderea acestora.
-  in  cazul  în  care  ofertantul  care  participa  la  procedura  de  atribuire  intentioneaza  sa  subcontracteze,  va  specifica  partea
subcontractantilor de implicare in realizarea contractului, cu mentiunea ca autoritatea contractanta accepta subcontractantii propusi
pentru activitati conexe obiectului contractului ce urmeaza a fi indeplinit.
- in cazul în care ofertantul care participa  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 îndeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia
solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia
respectiva. ( art. 58 alin 2 din HG 394/2016) - Se va completa DUAE (ofertant si subcontractant), urmand ca documentele justificative
sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare (FORMULAR 6
din modele formulare).
5.) Cerinta nr. 5
Informatii privind asocierea (daca este cazul) conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016.
NOTA:
- operatorul economic nominalizat lider al asociatiei trebuie confirmat prin depunerea scrisorilor de împuternicire semnate de
persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei.  În acordul de asociere va fi
mentionat ca toti asociatii îsi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se
oblige si sa primeasca instructiuni de la si în numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil
pentru executia contractului.
- criteriile referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala la care sa
solicitat prezentarea unor autorizatii specifice se considera indeplinite in cazul operatorilor economici ce participa in comun la
procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau daca unul dintre membrii
asocierii detine autorizatia solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este
solicitata autorizatia respectiva. (art. 58 alin. (1) din HG nr. 394/2016) - Se va completa DUAE (de catre fiecare membru al asocierii),
urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I
in clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Se solicita  ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de
asociere (ANEXA 14 din modele formulare).
6.) Cerinta nr. 6
Informatii privind tertul/ tertii sustinatori (daca este cazul) conform art.196 din Legea 99/2016.
NOTA:
- in cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre
o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a
dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm a persoanei respective, prin care aceasta
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confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
-prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie
prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat
sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret
în care va realiza acest lucru). - Se va completa DUAE (ofertant si tert sustinator), urmand ca documentele justificative sa fie
prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor. Se solicita  ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator ( dupa caz,
ANEXA 10 sau ANEXA 11 din modele formulare) 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 ( dupa caz, ANEXA
12/ANEXA 13 din modele formulare).
1.) Cerinta nr. 1
Ofertantii vor face dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru
domeniul in care se incadreaza activitatile principale ce fac obiectul contractului.
NOTA:
- documente justificative pot fi: dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau
echivalent, sau alte probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in situatiile in care operatorul
economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a/au fost solicitat/solicitate prin prezenta documentatie sau nu a avut
posibilitatea de a-l obtine in termenul stabilit.
- documentul justificativ se va prezenta în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si trebuie sa fie valabil/actual la
momentul prezentarii
- ofertantul poate prezenta si certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale UE care atesta implementarea
acestui sistem.
- ofertantii straini vor prezenta documentul 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 acestui in limba romana.
- in cazul asocierilor, conditia se va considera îndeplinita daca fiecare membru al asocierii o îndeplineste pentru partea din contract
pe care o realizeaza. - Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii
contractante de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul 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 este de 8.200 lei fara TVA pentru o perioada de valabilitate de 120 zile de la data si ora limita de
depunere a ofertei si se constituie prin virament bancar în contul entitatii contractante (CNCF "CFR" SA prin Sucursala Regionala CF
Cluj CUI 15586731, RO37 BPOS 1340 2785 144 ROL 01, deschis la Banc Post Cluj), printr-un instrument de garantare bancara emis în
conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau cu ordin de plata/fila CEC confirmat(a) de banca emitenta
Garantia de participare este irevocabila.
Pentru o evaluare si raportare unitare a cuantumului aferent garanției de participare, echivalenta pentru o garantie de participare
depusa în alta moneda decât lei  se va face la cursul  stabilit  de Banca Nationala a României,  la data publicarii  anuntului  de
participare, pentru prezenta procedura.
Indiferent de forma de constituire, dovada constituirii garantiei de participare se va transmite in SEAP, scanata in format electronic,
semnata cu semnatura electronica extinsa pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, atunci când ofertantul se afla în oricare din urmatoarele
situatii:
a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, si oricum nu mai
tarziu de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei.
In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici garantia de participare trebuie constituita in numele
asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Garantia de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA.
Contractantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de
ambele parti.
Contractantul are obligaţia de a deschide  la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, în administrarea
acestuia, un cont de disponibil distinct, la dispozitia entitatii contractante.
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Contractantul va depune in contul de garantii, la deschiderea acestuia, o suma in valoare de 10% din preţul contractului fără TVA
sau va constitui garantia de buna executie printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii.
În cazul în care pe parcursul executarii contractului sectorial se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a
completa garantia de buna executie în corelatie cu noua valoare a contactului respectiv.
Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, respectând conditiile  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: 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: 05.07.2018 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: 05.11.2018
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2018; 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. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.
2. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in
limba romana.
3. 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.
4. 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.
5. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor adresa/se vor posta in mod exclusiv in
SEAP utilizand facilitatile oferite in acest sens de sistem.
6. Oferta câstigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin
documentatia de atribuire si a carei propunere financiara va contine pretul cel mai scazut.
7. In conditiile in care in urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire se inregistreaza doua sau mai multe oferte la egalitate pe
primul loc, entitatea contractanta va solicita (prin intermediul SEAP ) ofertantilor reofertarea si vor transmite o noua propunere financiara,
caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Noua propunere financiara va
fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante
8. Conform prevederilor art. 70 din Legea nr. 99/2016, ofertantul va preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale, inclusiv
secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor  (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale
operatorului economic)

 
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
-
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VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Oficiul Juridic din cadrul 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
30.05.2018
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