
Intretinere si reparatie Coridor IV Paneuropean tronson
Bucuresti – Campina – Predeal ( pret inclus materiale ,

manopera ) fara utilaje grele de cale
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA 
Cod de identificare fiscala: RO 11054529; Adresa: Sucursala Regionala CF Bucuresti , Strada: Piata Garii de Nord ,  nr. 1-3, Sector: 1,
Bucuresti; Localitatea: NA; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal: 010858; Tara: Romania; Persoana de contact: Serviciul Achizitii Publice
, cam 59 , etaj I , poarta B; Telefon: +40 213199539/133204; Fax: +40 213182600; E-mail: liliana.lospa@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
Intretinere si reparatie Coridor IV Paneuropean tronson Bucuresti – Campina – Predeal ( pret inclus materiale , manopera ) fara
utilaje grele de cale
Numar referinta: AP / 500 /24.04.2018

 
II.1.2) Cod CPV principal
45000000-7 Lucrari de constructii (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Lucrari

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Lucrari de inlocuire  traverse de beton , piese de aparate de cale , sina ,  material metalic  , JIL-uri conform Caiet de sarcini

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 2352938,57
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
2 Brazi – Campina – Predeal  km 50+294 – 141 + 000

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45234100-7 Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucuresti
Locul principal de executare: 
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Linia 300 – tronson Bucuresti – Campina – Predeal , km 1 + 000 – 141 + 000Linia 300 – tronson Bucuresti – Campina – Predeal , km
1 + 000 – 141 + 000

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrari de inlocuire  traverse de beton , piese de aparate de cale , sina ,  material metalic  , JIL-uri conform Caiet de sarcini

 
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: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 
II.2.1) Titlu 
1 Bucuresti – Brazi  km 1+000 – 50 + 294

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45234100-7 Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucuresti
Locul principal de executare: 
Linia 300 – tronson Bucuresti – Campina – Predeal , km 1 + 000 – 141 + 000Linia 300 – tronson Bucuresti – Campina – Predeal , km
1 + 000 – 141 + 000

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrari de inlocuire  traverse de beton , piese de aparate de cale , sina ,  material metalic  , JIL-uri conform Caiet de sarcini .

 
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: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
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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: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Intretinere si reparatie Coridor IV Paneuropean tronson Bucuresti – Campina – Predeal ( pret inclus materiale ,
manopera ) fara utilaje grele de cale

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
471 / 25.06.2018

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
Wiebe Romania 
Cod de identificare fiscala: RO 15687329; Adresa: Strada Frumoasă, Nr. 11; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal: 010985; Tara: Romania; Telefon: +40 0372113000; Fax: +40 0213172995; E-mail: office@wiebe.ro; Adresa internet: (URL)
www.wiebe.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 718771,47
Valoarea totala a contractului/lotului: 718770,60
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu
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V.2.6) Pretul platit pentru achizitii de oportunitate
Valoare fara TVA: 0 Moneda: RON

 
Intretinere si reparatie Coridor IV Paneuropean tronson Bucuresti – Campina – Predeal ( pret inclus materiale ,
manopera ) fara utilaje grele de cale

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
502 / 03.07.2018

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
Wiebe Romania 
Cod de identificare fiscala: RO 15687329; Adresa: Strada Frumoasă, Nr. 11; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal: 010985; Tara: Romania; Telefon: +40 0372113000; Fax: +40 0213172995; E-mail: office@wiebe.ro; Adresa internet: (URL)
www.wiebe.ro; Contractul este un IMM Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 1634168,20
Valoarea totala a contractului/lotului: 1634167,97
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 
V.2.6) Pretul platit pentru achizitii de oportunitate
Valoare fara TVA: 0 Moneda: RON

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Referitor la modalitatea de completare a DUAE, "Sectiunea IV Criterii  de selectie", operatorii  economici se vor 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.
       Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: În cazul în care în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire
„pretul cel mai scazut”, comisia de evaluare constata În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, entitatea
contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară
are preţul cel mai scăzut.
     Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
     Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de
lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile
furnizorilor de semnătură electronică);
   Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-
licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.394/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere
termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.172-173 din Legea nr.99/2016.
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.   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.  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 În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare, autoritatea/entitatea contractanta comunică fiecărui ofertant ce a fost
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respins motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalți faptul că se trece la faza următoare de verificare . Solicitarea, informarea,
notificarea si altele asemenea, sunt transmise in scris, PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE COMUNICARE .
Pentru transmiterea comunicării ofertantului/participantului la procedură a rezultatului evaluării fazei precum și a motivelor de respingere,
autoritatea contractantă va proceda la accesarea secțiunii „Întrebări”- din detaliul anunțului de participare și la încărcarea  documentului,
semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe certificat calificat ,  intitulat „Rezultatul fazei de evaluare”, prin care se aduc la
cunoștință ofertantului motivele respingerii, și prevederile legale asociate acestora.
Propunerile financiare transmise de ofertanti in SEAP nu sunt accesibile entitatii contractante pana la momentul finalizarii verificarilor
documentelor de calificare si a propunerii tehnice.
Oferta  castigatoare va  fi  desemnata in  baza criteriului  "pretul  cel  mai  scazut",  in  conditiile  indeplinirii  tuturor  specificatiilor  din
documentatia de atribuire.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: NU
Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba
romana.

 
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: 
Remedierile si caile de atac se vor formula conform Legii nr.101/2016 art . 6 , alin (1) , lit. b) si art . 8 , alin (1) , lit. b)

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Oficiul Juridic al Sucursalei Regionala  CF Bucuresti 
Adresa:  Str.  Piata Garii  de Nord  ,  nr.1-3 ,  sector  1;  Localitatea:  Bucuresti;  Cod postal:  010858;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40
213199539/133224; Fax: +40 3182378; E-mail: -Adresa internet: (URL) www.cfr.ro; 

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
1695/C4/21.06.2018

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

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.07.2018
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