
  Anunt de participare (sectoriale) numarul 182001/13.01.2018

 Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de
achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Numar anunt: 182001 / 13.01.2018
Denumire contract: Consultanta în domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si
instalatii aferenta proiectului „Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru
circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov – Apata si 3. Cata – Sighisoara”
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala:  str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Punct(e) de
contact:  SEAP , Tel.  +40 213192433 , In atentia:  Lorena Hropaciov , Email:  lorena.hropaciov@cfr.ro , Fax:  +40
213192433 , Adresa internet (URL):  www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL
COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)



Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE
II.1.1)  Denumirea data contractului de entitatea contractanta

Consultanta în domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferenta
proiectului „Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu
viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov – Apata si 3. Cata – Sighisoara”

II.1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Reteaua feroviara apartinand CNCF CFR SA, pe sectiunea Brasov – Sighisoara
Codul NUTS: RO12 - Centru

II.1.3)  Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.4)  Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Consultanta în domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferenta
proiectului „Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu
viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov – Apata si 3. Cata – Sighisoara”

II.1.6)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71310000-4 - Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

II.1.7)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8)  Impartire in loturi
Nu

II.1.9)  Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Cantitatea totala sau domeniul



Consultanta în domeniul managementului executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferenta
proiectului „Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov – Simeria, componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu
viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov – Apata si 3. Cata – Sighisoara”
Valoarea estimata fara TVA: 28,170,000 RON

II.2.2)  Optiuni
Nu

II.3)  DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
111  luni incepand de la data atribuirii contractului 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)  Depozite valorice şi garantii solicitate

Valoarea GP este 250.000 lei.GP se va constit in lei sau echiv leu/valuta la curs stab de BNR val in data publicarii AP si este val
120 de zile de la term lim de dep a ofertelor. Va fi constit prin:-virament bancar -OP, sau -orice alt instrument de garantare emis
in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA,
CUI: RO11054529, Cont IBAN: RO76BITRBU5RON036603CC02, INTESA SANPAOLO S.P.A TORINO SUCURSALA
BUCURESTI. In caz dep de oferte in cadrul unei asocieri de op ec GP trebuie constit in numele asocierii si sa Mentioneze ca
acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.GP este irevocabila. Dovada constituirii GP se va incarca în
SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data lim de dep a of. În oricare situatie, GP se va prezenta
respectând data lim stab pt depunerea Ofertelor mentionata în AP. Restituirea GP se realiz potriv art. 44 din HG nr.394/2016, în
baza cererii depuse. In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici GP trebuie constit in numele
asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. ENTITATEA
CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se
afla în oricare dintre urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita
castigatoare nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, si oricum nu mai tarziu de 5 zile de la
semnarea contractului sectorial; c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial în perioada de
valabilitate a ofertei. Garantia de participare se semneaza electronic si se depune in SEAP odata cu DUAE. Cuantumul
garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea contractului sectorial, fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna
executie a contractului sectorial de achizitie publica: - scrisoare de garantie , sau - instrument de garantare emis in conditiile
legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau - prin retineri successive pentru care contractantul are obligatia
de a deschide cont la dispozitia entitatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fical competent in
administrarea acestuia. 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.

III.1.2)  Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contr de Finan CEF (GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - TRANSPORT SECTOR
– AGREEMENT No INEA/CEF/TRAN/M 2014/1042049 - contr semnat in data de 24.11.2015) si Bug de Stat.

III.1.3)  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.1.4)  Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al
profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1  
Entitatea contractanta va exclude din procedura ofertantul/ofertantii asociati care se afla în una sau mai multe din situatiile
prevazute la art. 177, art.178 alin (1) si (2) si art. 180 alin (1) din Legea 99/2016. 
De asemenea, nici tertul sustinator/subcontractantul nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art.177, art.178
alin (1) si (2) si art. 180 alin (1) din Legea 99/2016.  
Informatii privind neincadrarea in prevederile art.177, art.178 alin (1) si (2) si art. 180 alin (1) din Legea 99/2016:  
- cazier 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.  
- 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 publice;  
- orice document considerat edificator, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi
certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respective. 
In cazul in care , in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, nu se emit documente de natura celor
prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile 

prevazute la art.177, 178 si 180, entitatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva
nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei
autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.  

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii  
Se va completa in acest sens DUAE de catre fiecare ofertant, ofertant asociat,tert sustinator, subcontractant cu informatiile
aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre Entitatea Contractanta la finalizarea evaluarii
ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc.  
Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv
in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.  
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de
forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului
sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.  
Cerinta nr. 2  
Informatii privind neincadrarea in prevederile art.73 din Legea 99/2016  



Persoane cu functie de decizie din cadrul institutiei implicate in procedura de achizitie: UNGUREAN Marian Cristian,
MOLDOVAN Macarie Alexandru, SCURTU Viorel, BAICU Sorina, ALEXANDRU Victor, BLEOTU Iulian-Danut, IRIMES Luca
Macedon, CHIPER Marian Marius, DUMITRESCU Manuela Daniela, MIHAILEANU Monica Maria, DIDE Petrica, STROE Ion-
Claudiu, DIDU Renatty Gabriela , MARIN Valentin, MELINTE Ionut, MIHAILA Costinela, CRISTESCU Ion, DRAGAN Liviu,
DRAGAN Adrian, HROPACIOV LORENA PETRUTA,VLADESCU VIORICA, STANESCU BOGDAN IULIAN, BOSCO MIHNEA,
COMAN MARIANA , FIERARU DOINITA, DRAGOI SILVIA, BURLACU LIANA, GHEORGHE I MIRELA, SINCAI FLORIN
DANIEL, KISS Mariana, STAICU Iulia, IVAN Ioana Alexandra, ILIE Mariana, ARHIRE Madalina, TOMA Mirela, PREDA
Georgiana, PETRESCU Violeta Elena, BUHOLT Mariana, BIOLAN CONSTANTIN, MIHAI CRENGUTA MIHAELA  
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: 
Completare DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016  
Se va prezenta o declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016.  
Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat,
subcontractant, tert sustinator).  
Nota:  
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate. Cerinta nr. 1  
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta,
din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii
precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.  
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti
la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.  
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator
emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate de
ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea entitatii contractante. Pentru persoane
juridice/fizice straine documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate însotite de traducere
autorizata in limba romana.  
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. 
In cazul ofertelor comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.  
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la
nivelul unui DUAE distinct.  

Cerinta nr.2  
Calificari profesionale ale operatorului economic  
Ofertantul are obligatia de a detine Autorizari/ Agremente eliberate de Autoritatea Feroviara Româna - AFER pentru furnizarea
de servicii feroviare de consultanta, supervizare în conformitate cu prevederile din OMT 290/2000, valabile la data prezentarii.  
Documentele justificative:  
a) Prezentarea autorizatiei de furnizor feroviar /agrement tehnic, eliberate de AFER în conformitate cu prevederile OMT
290/2000, necesare in vederea indeplinirii contractului, valabile la data prezentarii.  
b) Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Autorizatie de furnizor
feroviar / Agrement Tehnic Feroviar, iar în cazul ofertan?ilor straini documente echivalente emise in conformitate cu legisla?ia
aplicabila in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entita?ii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in



clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.  
c) Ofertantul are obliga?ia de a prezenta un angajament prin care, în cazul expirarii autorizatiei/ agrementului pe perioada de
derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora în termen util, din proprie ini?iativa si pe cheltuiala sa,
având obligatia de a aduce acest fapt si la cuno?tin?a entita?ii contractante.  

Nota:  
1. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata in limba romana. 
2. In cazul asocierii mai multor operatori economici care participa în comun la procedura de atribuire, cerintele privind
capacitatea tehnica si profesionala se considera îndeplinite daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele documente
si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autoriza?ia solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute
partea din contract pentru care este solicitata autoriza?ia respectiva (art. 58, alin. (1) din HG 394/2016).  
3. În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire
subcontracteaza o parte din contractul sectorial care urmeaza sa fie atribuit, in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea tehnica
si profesionala, cerin?a referitoare la prezentarea unor autoriza?ii specifice se considera îndeplinita daca subcontractantul
nominalizat de?ine autoriza?ia solicitata prin documenta?ia de atribuire, cu condi?ia ca acesta sa execute partea din contract
pentru care este solicitata autoriza?ia respectiva (art. 58, alin. (2) din HG 394/2016).  
4. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la
calificarile educationale si profesionale, doar daca tertul va desfasura efectiv serviciile în legatura cu care sunt necesare
respectivele calificari (art.196, alin (2) din Legea nr. 99/2016).  
Semnarea contractului este conditionata de prezentarea autorizatiei /agrementului AFER valabil. 
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.  
Completare DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016  
Documentele prin care se confirma cerinta, potrivit art. 192 din Legea nr.99/2016, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea
entitatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.2.2)  Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In vederea sustinerii capacitatii economico – financiare, ofertantul trebuie sa demonstreze un nivel minim al cifrei anuale de
afaceri de 10.000.000 lei pentru anii 2014, 2015 si 2016.  
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor in alta moneda vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit
de catre BNR corespunzator fiecarui an in parte.  
Modalitatea de indeplinire  
Completare DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. 
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la
solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor.  
Aceste documente pot fi situatii financiare, extrase ale acestora sau orice alte documente relevante.

III.2.3)  Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate



Cerinta 1. Experienta similara 
Ofertantul trebuie sa prezinte Lista principalelor servicii similare prestate in valoare cumulata de minim 20.000.000 lei din care
sa reiasa experienta similara, in cursul unei perioade care acopera ultimii 5 ani cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor
publici sau privati.  
Lista va fi însotita de certificate sau orice alte înscrisuri semnate de Beneficiar care sa confirme receptionarea serviciilor pentru
fiecare contract mentionat. 
Nota: 
In cazul in care ofertantul a participat intr-o asociere, valoarea luata in calcul pentru indeplinirea cerintei privind experienta
similara va fi conform Instructiunii ANAP nr.2 /2017.  
Ultimii 5 ani se calculeaza prin raportare inversa de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi
afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anun?ul de participare publicat ini?ial.  
Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.  
In cazul in care operatorul economic invoca sus?inerea unui ter? sunt aplicabile prevederile Sec?iunii a 6-a Paragraful 4 din
Legea nr. 99/2016. 
Prin experien?a similara se în?elege prestarea de activitati de consultanta / supervizare în domeniul construc?iei / reabilitarii /
modernizarii de cai ferate si nu cuprinde domeniile metrou si tramvai.  
Modalitatea de indeplinire  
Completare DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016  
Documentele prin care se confirma cerinta, potrivit art.192 din Legea nr.99/2016, urmeaza sa fie prezentate de ofertantul clasat
pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea entitatii contractante.  
În vederea demonstrarii cerintei, ofertantul va depune orice documente pe care le considera relevante, inclusiv certificate de
buna executie pentru lucrarile cele mai importante.  
Cerinta 2  
Numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii si numarul personalului de conducere din
ultimii 3 ani;  

Ofertantul va prezenta o declara?ie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza
servicii si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani.  
Modalitatea de indeplinire  
Completare DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016  
Documentele prin care se confirma cerinta, potrivit art.192 din Legea nr.99/2016, urmeaza sa fie prezentate de ofertantul clasat
pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea entitatii contractante.  
Informatii privind subcontractarea.  
Potrivit art.185 alin (4) din Legea nr 99/2016 se va lua in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor
propusi pentru partea lor de implicare in contractul ce urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in
acest sens. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, conform prevederilor art.184 din Legea nr.99/2016,
entitatea contractanta va solicita ofertantului o singura data, conform prevederilor art.187, inlocuirea subcontractantului. Potrivit
art.68 alin (1) din Legea nr.99/2016 se vor indica partea/partile din contract care urmeaza sa fie subcontractate. 
Ofertantii trebuie sa declare toti subcontractantii si toate datele de recunoastere a subcontractantilor, precum si sa prezinte
pentru fiecare subcontractant informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala necesara



pentru partea/ partile din contract pe care acesta urmeaza sa le îndeplineasca efectiv, indiferent de procentul de
subcontractare. În cazul în care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are
capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/ partile din contract pe care acesta urmeaza sa le îndeplineasca
efectiv, entitatea contractanta va respinge subcontractantul propus si va solicita o singura data înlocuirea acestuia si
prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/ partile din contract
pe care acesta urmeaza sa le îndeplineasca efectiv. În cazul în care un ofertant subcontracteaza o parte/ parti din contract si
este declarat câstigator al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului cu Entitatea Contractanta,
contractul încheiat între ofertant si subcontractant, care se constituie anexa la contractul de achizitie publica. Înlocuirea sau
introducerea unui subcontractant dupa încheierea contractului, se poate face numai cu acordul Entitatii Contractante si cu
conditia de a nu modifica propunerea tehnica si financiara prezentate initial.  
Modalitatea de indeplinire  
Completare DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016  
Documentele prin care se confirma cerinta urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante, de ofertantul clasat pe
locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.  

Acordul de subcontractare se depune odata cu DUAE si cu oferta.  
Informatii privind asocierea  
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de
asociere temporara, in conformitate cu art. 66 din Legea nr.99/2016.  
Modalitatea de indeplinire  
Completare DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016.  
Acordul de asociere se depune odata cu DUAE si cu oferta - Formular 5  
Informatii privind tertul sustinator 
În conformitate cu prevederile art.196 alin (2) din Legea nr.99/2016, operatorul economic are dreptul sa invoce sus?inerea
unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la calificarile educationale si profesionale prevazute la art.
192 lit. g) din aceeasi lege doar daca tertul va desfasura efectiv lucrarile în legatura cu care sunt necesare respectivele
calificari.  
Modalitatea de indeplinire  
Completare DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016.  
Documentele prin care se confirma cerinta urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante de ofertantul clasat pe
locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.  
Angajamentul de sustinere impreuna cu 
documentele din care rezulta modul efectiv prin care tertul/ tertii sustinator /sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului
angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament, se depun odata cu DUAE si cu
oferta.

III.2.4)  Contracte rezervate
Nu

III.3)  CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1)  Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii



Nu

III.3.2)  Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili
pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)  TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)  Tipul procedurii

Licitatie deschisa
IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj
maxim

1. Pretul ofertei 40 % 40
Descriere: Oferta financiara Algoritmul de calcul pentru componenta financiara: PTf al ofertei „n” se
calculeaza cu formula PTf(n) = 100 x p(min)/p(n), unde p(min) si p(n) reprezinta pretul cel mai mic intre
ofertele primite si, respectiv, pretul ofertei „n”. Preturile care se compara în vederea acordarii punctajului
sunt preturile ofertate pentru prestarea integrala a serviciilor.
2. Punctaj tehnic 60 % 60
Descriere: 1. Punctaj tehnic (PTt1): Experienta personalului cheie desemnat pentru executarea
contractului Descriere: Componenta tehnica. Se vor contabiliza documentele din care reiese experienta
specifica, prezentate in mod complet de fiecare ofertant pentru fiecare expert K1. 2. Punctaj tehnic (PTt2)
= Pt 2.1 + Pt 2.2 Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o
planificare adecvata a resurselor umane si a activita?ilor. Pentru factorul de evaluare „Demonstrarea unei
metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor
umane si a activitatilor” a) Pt 2.1: Abordarea propusa privind derularea activitatilor contractului. b) Pt 2.2:
Indicarea responsabilitatilor expertilor, precum si activitatile si responsabilitatile care revin fiecarui membru
al asocierii (in cazul unei asocieri), inclusiv subcontractantii pentru implementarea contractului
Punctaj maxim total: 100

IV.2.2)  Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta

11/2/4426/08.12.2017



IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

IV.3.3)  Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.02.2018 14:00
Documente de plata: NU

IV.3.4)  Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.02.2018 16:00

IV.3.5)  Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.6)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.7)  Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor):  21.05.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu
VI.2)  CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul de Finantare CEF (GRANT AGREEMENT UNDER THE
CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - TRANSPORT SECTOR – AGREEMENT No INEA/CEF/TRAN/M 2014/1042049 -
contract semnat in data de 24.11.2015) si Bugetul de Stat.
Tip de finantare:  Program / Proiect 
Program / Proiect:  Alte finantari (-)

VI.3)  ALTE INFORMATII
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.
Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4.
Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul
procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. 5. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal
la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site–ul www.e-licitatie.ro. Entitatea



contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. 6. Declaratia DUAE se completeaza online
accesand site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. 7. Referitor la modalitatea de completare a DUAE,
„Sectiunea IV Criterii de selectie”, operatorul economic se poate limita la completarea sectiunii „a” INDICATIE GLOBALA
PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECTIE din partea IV „Criterii de selectie”, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta
sectiune din partea IV. 8. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la
Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe
parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei
solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. 9. In cazul in care
sunt doua sau mai multe oferte clasate pe locul I cu acelasi punctaj total, contractul va fi atribuit ofertantului cu punctajul cel mai
mare la factorul – propunere financiara PTf(n). Daca si la acest factor exista egalitate, se va solicita (prin intermediul SEAP la
Sectiunea “Intrebari”) reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie.
Va fi declarat castigator cel cu oferta cea mai mica.

VI.4)  CAI DE ATAC
VI.4.1)  Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si/sau Instantei de judecata în conformitate cu prevederile Legii
nr. 101/2016.
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania ,
Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): 
http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu Legea nr.101/2016.

VI.4.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF „CFR” SA - Directia Juridica
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  +40
213192525 , Fax:  +40 213192526 , Adresa internet (URL):  http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura

VI.5)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
11.01.2018 10:52

Inapoi  Detalii procedura  Procese verbale / Declaratii Documentatie, clarificari si decizii


