
„Reparaţie la instalaţia de autostop pe distanţa Băbeni-
Alunu” – SRCF CRAIOVA

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA 
Cod de identificare fiscala: RO 11054529; Adresa: prin Sucursala Regionala CF Craiova B-dul Decebal  nr. 1; Localitatea: Craiova; Cod
NUTS: RO411 Dolj; Cod postal: 200646; Tara: Romania; Persoana de contact: Scaunasu Doru-Fredi; Telefon: +40 0351403282; Fax: +40
0351403282; E-mail:  adrianacrv.cioroianu@cfr.ro; andrei.afrenie@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.6) Activitate principala
Servicii feroviare

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
„Reparaţie la instalaţia de autostop pe distanţa Băbeni-Alunu” – SRCF CRAIOVA
Numar referinta: 112/927/16.05.2018

 
II.1.2) Cod CPV principal
45234115-5 Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              În cadrul lucrărilor se vor monta cabluri noi şi inductor pentru restabilirea funcţionării instalaţiei autostop.
Conform Caietului de Sarcini nr. 32/2/267/11.05.2018
         Numarul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile
Entinatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 0
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45234115-5 Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Valcea
Locul principal de executare: 
Sectia CT1 CraiovaSectia CT1 Craiova

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [CAN1001428/29.06.2018] Pagina 1
Generat la: 03.07.2018 09:55



II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
În cadrul lucrărilor se vor monta cabluri noi şi inductor pentru restabilirea funcţionării instalaţiei autostop.
Conform Caietului de Sarcini nr. 32/2/267/11.05.2018
         Numarul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile
Entinatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

 
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
Licitatie deschisa

 
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: Nu
 

V.1) Informatii privind neatribuirea
 

Loturi anulate: 
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1. Default lot
Data anularii: 29.06.2018
Motivul anularii: Abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului,
Procedura de atribuire a contractului sectorial având ca obiect: „Reparaţie la instalaţia de autostop pe distanţa Băbeni-Alunu”  este
anulată în conformitate cu art. 225 alin. (1) lit. c). din Legea nr. 99/2016.

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Până la data limită de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare, operatorii economici vor
depune în SEAP, formularul DUAE, completat la adresa de internet dedicat – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
În conformitate cu prevederile art. 202 din Legea 99/2016, dacă este cazul DUAE va include informaţiile solicitate cu privire la terţul
susţinător şi/sau cu privire la subcontractanţi.
Atenţionări speciale:
1.  Nedepunerea  DUAE  odată  cu  oferta  (inclusiv  pentru  asociat/terţ  susţinător/subcontractant)  atrage  respingerea  acesteia  ca
inacceptabilă.
2. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care
se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată
cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale informaţiilor cuprinse în secţiunile
DUAE, atât ale ofertantului, cât şi ale subcontractantului/ terţului susţinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfăşurarea
corespunzătoare a procedurii de atribuire.
Deoarece procedura de atribuire se va desfăşura într-o singură etapă, doar ofertantul aflat pe locul I în clasamentul intermediar realizat
după evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare/simplificat, va trebui să prezinte
documentele suport, în vederea probării celor asumate prin DUAE la solicitarea E.C.
În cazul în care două sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe locul I cu preţ egal, E.C. va solicita clarificări prin intermediul SEAP, în
vederea departajării acestora, respectiv, încărcarea electronică de către operatorii economici, de documente care conţin preţuri noi.
Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării
fişierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică).
Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul şi preţul contractului, documentele contractului, obligaţiile furnizorului şi ale achizitorului,
penalităţi şi daune interese, garanţia de bună execuţie.
Operatorul economic interesat de procedura de achiziţie care solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia
de  atribuire  aferentă  acesteia,  va  transmite  solicitarea  prin  intermediul  SEAP  ,  prin  accesarea  secţiunii  dedicate  „Solicitări  de
clarificare/întrebări/comunicări".
E.C. are obligaţia de a publica in SEAP răspunsul la solicitările de clarificări fără a dezvălui identitatea solicitanţilor.
In acelaşi timp, în vederea asigurării principiului transparenţei, cât şi a trasabilităţii informaţiilor în cadrul sistemului, E.C. va publica atât
răspunsurile, cât şi întrebările aferente şi în secţiunea „Listă clarificări, notificări şi decizii”, în vederea accesării acestora şi de către alţi
operatori economici (neînscrişi in cadrul procedurii on-line).

 
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: 
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din 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 Craiova 
Adresa: Bulevardul Decebal nr.1;  Localitatea: Craiova; Cod postal:  200646; Tara:  Romania;  Telefon: +40 351403214; Fax:  +40
351403214; E-mail: -Adresa internet: (URL) -

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

 
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
29.06.2018
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