
“ Servicii de  Reparare şi revitalizarea izolaţiei
transformatoarelor de tensiune tip TEMU-110kV

respectiv TECU-110 Kv ”
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
ELECTRIFICARE CFR S.A. 
Cod de identificare fiscala: 16828396; Adresa: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal:  010867; Tara:  Romania;  Persoana de contact:  CONSTANTA BUEA; Telefon: +40 0213192512; Fax:  +40 0213119838; E-mail:
constanta.buea@cfr.ro; Adresa internet: (URL) WWW.electrificarecfr.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.6) Activitate principala
Electricitate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
“ Servicii de  Reparare şi revitalizarea izolaţiei transformatoarelor de tensiune tip TEMU-110kV  respectiv TECU-110 Kv ”
Numar referinta: P/2/99/2018

 
II.1.2) Cod CPV principal
50532200-5 Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Servicii de “ Reparare  şi revitalizarea  izolaţiei  transformatoarelor de tensiune tip TEMU-110kV  respectiv TECU-110 kV
        Transformatoarele de măsură tensiune funcţionează în reţele cu tensiunea maximă de 123 kV,  la frecvenţa de 50 Hz şi
tensiunea nominală fază – pământ de 110/√3  kV. Transformatoarele sunt utilizate pentru furnizarea tensiunilor secundare de
100/√3 V şi 100 V necesare pentru alimentarea aparaturii de măsurare şi a instalaţiilor de protecţie prin relee. Entitatea contractanta
va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare la 2 zile fata de termenul limita de
depunere a ofertelor., Cod CPV: 50532200 – 5 - Servicii de reparare şi de întreţinere a transformatoarelor.
       Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 4 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor,
entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 2 zile inainte
de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 156450; 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
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II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50532200-5 Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare: 
La sediul unitatii prestatoareLa sediul unitatii prestatoare

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Conform Raportului  de necesítate  nr . I/1/240/05.06.2018 şi Caietului de sarcini nr.I/1/237/04.06.2018 elaborate de Serviciul
Intretinere-Exploatare:
“ Servicii de “ Reparare  şi revitalizarea  izolaţiei  transformatoarelor  de tensiune tip TEMU-110kV  respectiv TECU-110 kV ” – 11 buc

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

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

 

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/subcontractantii propusi  nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din
Legea nr. 99/2016.
       Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor
privind achizitiile sectoriale.
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 probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
-  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;
-   Certificate constatatoare privind  lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentarii;
-   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;
-   Alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta nr. 2:
   Operatorii economici (ofertantii/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73 din
Legea nr. 99/2016.
Cerinta referitoare la art. 73 din Legea nr. 99/2016. se va prezenta de catre toti operatorii economici participanti la procedura de
atribuire odata cu depunerea DUAE.
    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 probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
-   ”Declaraţie pe proprie răspundere conform art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale”.
 
             Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Găburoi Gheorghe - Director General, Rădulescu
Răzvan-Ştefan – Director General Adjunct, Stancu Elian – Director Economic, Niţă Mihai – Director Proiecte şi Contracte, Pătru
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Gheorghe - Director Exploatare,  Buea Constanţa – Şef  Serviciu Comercial-Contracte, Radu Bogdan - Şef  Serviciu Intretinere
Exploatare, Pătru Aurelia – Şef  Serviciu Financiar - Bugete, Ciocan Ion - Şef  Serviciu Contabilitate , Gae Ionela – Şef  Serviciu Juridic.
          Nota: a) Pentru operatorii economici straini se vor aplica prevederile art. 181 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile
sectoriale. Documentele se vor prezentata însotite de traducerea autorizata.
                      b) Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, entitatea contractanta poate
solicita informatii direct de la autoritatile competente
Cerinta nr. 1:
            Operatorul economic trebuie sa dovedeasca ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul
contractului (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator
emis de ONRC).
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor privind
achizitiile sectoriale.
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 probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
Certificatul constatator emis de ONRC, care sa contina informatii reale/actuale la momentul prezentarii si din care să rezulte obiectul
de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC
        Pentru persoanele juridice străine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o formă de înregistrare
ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care
ofertantul este rezident, documente din care sa rezulte informatii reale/actuale la momentul prezentarii. Acestea vor fi prezentate,
insoţite de traducerea autorizată.
Nota: Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, entitatea contractanta poate solicita
informatii direct de la autoritatile competente   
 
 Cerinta nr. 2:
     Operatorii economici ce depun oferta trebuie să facă dovada deţinerii autorizării pentru laboratoare metrologice în vederea
efectuării de masurători şi verificări înainte şi după reparaţii a acestor transformatoare sau contract de colaborare cu o societate
autorizată metrologic în acest sens , în conformitate cu cap.I, art.3 din Ordonanța nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie şi
Anexa- Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal – L.O.2012 din Ordinul Directorului General al
B.R.M.L nr.148/15.05.2012, valabila la momentul prezentarii.
 
     Operatorii  economici  persoane juridice straine vor prezenta Certificate sau alte documente echivalente pentru obiectul
contractului emise de organisme abilitate in acest sens in tara de origine a ofertantului,  valabile la data limită de depunere a ofertei.
Acestea vor fi prezentate, insoţite de traducerea autorizată.
 
Nota: In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata indeplinita individual
de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
 
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,  urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
entitatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.
   
Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: dovada deţinerii autorizării pentru
laboratoare metrologice în vederea efectuării de masurători şi verificări înainte şi după reparaţii a acestor transformatoare ,sau
contract de colaborare cu o societate autorizată metrologic în acest sens, în conformitate cu cap.I, art.3 din Ordonanța nr. 20/1992
privind activitatea de metrologie şi Anexa- Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal – L.O.2012
din Ordinul Directorului General al B.R.M.L nr.148/15.05.2012, valabila  la momentul prezentarii

 
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:
Experienta similara in conformitate cu art.192 lit b) din Legea nr.99/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
Se va prezenta o listă a principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea
valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi.
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Nota: Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare
publicat initial - Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente
situatiei lor.
Conform art.205 (1) din Legea nr.99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca
dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este
necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
                     Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
- Certificări/alte documente emise de beneficiari

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

 
III.1.6) Depozite si garantii solicitate
              Garantia de participare 2347 lei, (conform art.41, alin.3, pct.a din HG nr.394/2016), valabila 60 zile de la data limita stabilita
pentru depunerea ofertelor, conform modelului din sectiunea Formulare.
        Va fi constituita prin:
- OP în contul  RO56CECECJ0158RON0464596, deschis la CEC BANK Sucursala Cluj, CIF 21132594. Se va prezenta OP in copie lizibila
cu mentiunea "conform cu originalul". Este obligatorie mentionarea numar. procedurii pt.care se constituie;
- Orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari, in cond. legii..
         Garantia de particip. se va posta obligatoriu in SEAP scanata pana la data limita stabil. pt.dep. ofertelor. In cazul constituirii
prin scrisoare de garantie bancara, aceasta va fi prezentata în orig. la sediul AC de catre toti op.ec. pâna la data lim. stabil. pt.dep.
ofertelor.
         Avand in vedere peved.art.138 alin.3 din HG 394/2016, eventualele neconcordanţe cu privire la îndeplinirea condiţiilor de
formă a gar.de partic.,  inclusiv cele privind cuantumul şi valabil.,  se vor clarifica de către comisia de evaluare cu ofertanţii  în
maximum 3 zile lucrătoare de la data-limită de dep. a of.Gar. de participare este irevocabila
         Echivalenta pentru gar. de partic. constituita in alta valuta se va face la cursul de schimb al BNR din data anterioara datei limita
de depunere a ofertelor cu 5 zile.
         EC  are dreptul de a retine din gar. pentru particip., of. pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in
oricare din urmat. situatii: a)isi retrage oferta in perioada de valab. a acesteia; b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie
gar. de buna executie in perioada de valab. a ofertei, si oricum nu mai tarziu de 5 zile de la semnarea contract.; c)of. sa fiind stabilita
castig., refuza sa semneze contract. sector.in per. de valab.a of. Restituirea gar.se realiz.cf.art.44 din HG 394/2016 ,cf.Formular. 8 din
sect. Formulare.
Cuantumul garantiei de buna executie a contractului sectorial: 5% din pretul contractului sectorial, fara TVA;
       Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului sectorial:
- scrisoare de garantie (Formularul 7 din Sectiunea Formulare);
- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari
- retineri succesive  conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului
din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia entitatii contractante.
Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul
contractului sectorial fara TVA, conform art. 46, alin. 6 din HG 394/2016.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

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

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

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
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Data si ora locala: 02.07.2018 15:00
 

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: 02.09.2018
Durata in luni: 2

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.07.2018; 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. In vederea complet. DUAE op. ec. interesati vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
https://ec.europa.eu/tools/espd Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calif. astfel cum au fost solicitate în
documentatia de atribuire. Se vor completa ulterior docum. dupa cum urmeaza:
-of. are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de
calificare, atunci când primeste din partea AC o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare.
-EC se va asigura ca ofertantul a carei of. este declarata câstigat. a prezentat, nu mai târziu de încheierea raportului proced. de atribuire,
certificatele/docum. solicitate.
2.    Perioada de valab.  a of.  60 zile de la termenul limita de dep. a ofertelor.  Nota:  a)  EC are dreptul de a solicita ofertantilor,  in
circumstante exceptionale, inainte de expir. per. de valabil. a of., prelungirea acestei perioade. b) of. are obligatia de a comunica EC daca
este sau nu este de acord cu prelung. per. de valab. a of. c) of. care nu este de acord cu prelung. per. de valabil. a ofertei se considera ca
si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea gar. de partici.
3.   Limba de redact. a ofertei - Romana. Toate certif. si docum. emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a
ac. in limba romana.
4.   In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prev. Lg. nr. 101/2016.
5.   Solic. de clarific. ale potentialilor of.se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire
derulate prin mijl. electron, iar raspuns. la ac. vor fi public. in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de
partic., EC urmand sa nu dea curs solicit. adresate prin alta modalitate de comunic. decat cea stabilita in conf. cu prev. art. 78 alin. (1) din
Lg. nr. 99/2016 pentru comunic. ulter. dep. of. Comisia de eval. va transmite solicit. de clarificare privind of. depuse, in SEAP la Sect.
“Intrebari”. Op. ec. vor transmite rasp. la clarify. si event. docum. solic. pe parcursul eval. of. prin interm. SEAP (Sectiunea “Intrebari”),
integral in sect. coresp. respect. solic., sub forma unuia sau a mai multor docum./fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
6.   In cazul in care se constata ca of. clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor,EC (prin intermediul SEAP la
Sect. “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin present. unei noi prop. financ. Noua prop. finance. va fi depusa doar si numai in urma
solicitarii EC.
      7.   Durata prezent. contract este de 60 zile calendar., de la data semnarii lui.
            Pred. pentru reparaţii a transformat. de la locatiile achizit. la unit. reparat. se va face în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la
data semnării contract. de prest. servicii.
            Transport. transformat. la unit. reparat. rămân în sarcina achizitor.
            Încărcarea/descărc. transformat. din mijloacele de transport ale achizit.  în unit. de repar. este asigurat de prest.
            Gar.minimă acordată de reparator pentru fiecare transform. este  de 18 luni de la livrare şi începe de la finaliz. recepţiei transform.
reparate.         
      8.    Prec. ca la cod. CPV 50532200-5 - Servic. de repar.si intretin. a transform.EC achiz. in cursul an.2018 serv. in val.tot. de 223.950 lei
fara TVA ,dep. ast. prag. spec.la art.12,al.4 din Lg. 99/2016.
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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: 
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute
in Legea nr.101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul Juridic 
Adresa: B-dul Dinicu Golescu nr. 38 , Sector 1 ( cladirea Palat CFR, poarta E sau G , etaj 6, camera 87); Localitatea: Bucuresti; Cod
postal:  010873;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  213192512;  Fax:  +40  0213119838;  E-mail:  -Adresa  internet:  (URL)
www.electrificarecfr.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.06.2018
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