ANEXA 1

ANEXA 2

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivelor de
investiţii
Lot 1: Proiectare şi execuție lucrări aferent obiectivului de
investiţii ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș –
Timișoara – Arad, Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D”
Lot 2: Proiectare şi execuție lucrări aferent obiectivului de
investiţii ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș –
Timișoara – Arad, Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad”
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: Bdul Dinicu Golescu nr. 38; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal: 010873; Tara: Romania; Persoana de contact: Serviciul Achizitii Sectoriale si Contracte cu Finantare Externa; Telefon: +40
372843255; Fax: +40 213158549; E-mail: mariana.kiss@cfr.ro; iulia.staicu@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) https://elicitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105170
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
Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivelor de investiţii
Lot 1: Proiectare şi execuție lucrări aferent obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot
3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D”
Lot 2: Proiectare şi execuție lucrări aferent obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot
4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad”
Numar referinta: 1.D/2/709/23.09.2020

II.1.2) Cod CPV principal
45234100-7 Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Lucrari / Proiectare si executare

II.1.4) Descrierea succinta
Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://www.e-licitatie.ro/pub).
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Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/ informații suplimentare în legătură cu documentația de
atribuire cu 22 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu
documentatia de atribuire în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va raspunde la
solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita.
Lucrările aferente obiectivului de investiție ”Modernizarea liniei feroviare Caransebes – Timisoara -Arad” constau în proiectarea și
execuția lucrărilor în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare.
Traseul tronsonului feroviar vizat pentru modernizare aferent Lot 1: Proiectare şi execuție lucrări aferent obiectivului de investiţii”
Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D”: de la km 568+399, al liniei CF
București – Jimbolia (indicativ 100), până la stația Timișoara Nord, după care se continua pe linia CF Timișoara – Arad (indicativ 218)
de la km 0+000, la km 008+183 (semnalul de ieşire din Ronaţ Triaj Gr. D). Lungimea traseului este de 13,86 km, de la intrarea in cap
X statia Timisoara Est pana la semnal cap Y, viitoarea ramificatie Ronat Triaj.
Traseul tronsonului feroviar vizat pentru modernizare aferent Lot 2: Proiectare şi execuție lucrări aferent obiectivului de investiţii
”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad”: de la km 008+183 (semnalul de ieşire
din Ronaţ Triaj Gr. D) la km 56+350 (semnalul de intrare în staţia Arad). Pe lângă acest tronson, tot în cadrul lotului 4, proiectul
cuprinde și modernizarea/reconfigurarea liniei CF Aradu Nou – Glogovăț (indicativ 220), pe o distanță de cca 7 kilometri.
Detaliile de mai jos sunt comune ambelor loturi.
Pe traseul existent calea ferată este simplă, electrificată, dotată cu instalație BLA și este dispusă atât în rambleu cu înălțimi între 0 și
12 metri, cât și în debleu cu adâncimi între 0 și 8 metri.
Proiectul de modernizare a tronsonului feroviar menționat include:
• Îmbunătățirea geometriei traseului și sporirea capacității portante a căii pentru a permite circulația trenurilor cu viteza de până la
160 km/h;
• Modernizarea staţiilor şi haltelor de mişcare de pe această linie, adaptând capacitatea acestora, conform volumului de trafic şi
necesităţilor tehnologice;
• Modernizarea clădirilor staţiilor de călători, incluzând construcţiile pasarelelor şi ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu
standardele europene în vigoare;
• Înlocuirea bretelelor şi a traversărilor dublă joncţiune cu schimbătoare de cale simple;
• Dublarea liniei pe toată lungimea;
• Înlocuirea de poduri, podeţe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătăţirea terenului de fundare și a terasamentelor;
• Ridicarea niveletei căii și protecția antierozionala a terasamentului de cale ferată în zonele inudabile;
• Construcţia drumurilor de întreţinere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);
• Construcţia a două clădiri de mentenanţă în staţiile Caransebeş şi Timişoara Nord;
• Montare de panouri fonoabsorbante şi/sau soluţii alternative de reducere a nivelului de zgomot, pe segmentele de cale ferată ce
străbat localități;
• Instalaţii de centralizare electronică noi, în staţii şi introducerea sistemului de siguranţă ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);
• Modernizarea echipamentului de telecomunicaţii;
• Înlocuirea echipamentelor linie de contact şi din substaţiile de tracţiune electrică, instalarea unui sistem de control SCADA;
• Montarea de încălzitoare de macaz pe liniile de primire-expediere, în staţii, în halte de mişcare şi la ramificaţii, pentru a combate
efectele
înzăpezirii liniei CF.
CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de atribuire se desfasoara sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca semnarea
contractului de proiectare si executie lucrari se va face numai dupa asigurarea sursei de finantare. Se estimeaza că perioada pe
parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de la aprobarea raportului procedurii.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 3917081120,59; 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: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Toate Loturile

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
1 ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
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Cod CPV principal: 45234100-7 Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
45213321-9 Lucrari de constructii de gari feroviare (Rev.2)
45221000-2 Lucrari de constructii de poduri si tuneluri, puturi si pasaje subterane (Rev.2)
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)
45234115-5 Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
45246200-5 Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)
45314000-1 Instalare de echipament de telecomunicatii (Rev.2)
45315300-1 Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
ROMANIAROMANIA

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrările aferente obiectivului de investiție ”Modernizarea liniei feroviare Caransebes – Timisoara -Arad” constau în proiectarea și
execuția lucrărilor în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare.
Traseul tronsonului feroviar vizat pentru modernizare aferent Lot 1: Proiectare şi execuție lucrări aferent obiectivului de investiţii”
Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D”: de la km 568+399, al liniei CF
București – Jimbolia (indicativ 100), până la stația Timișoara Nord, după care se continua pe linia CF Timișoara – Arad (indicativ 218)
de la km 0+000, la km 008+183 (semnalul de ieşire din Ronaţ Triaj Gr. D). Lungimea traseului este de 13,86 km, de la intrarea in cap
X statia Timisoara Est pana la semnal cap Y, viitoarea ramificatie Ronat Triaj.

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 74%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: Componenta tehnică
Descriere: Subfactori de evaluare:
2.1.Experienta detinuta - Expert proiectare infrastructură feroviar - punctaj maxim 8 puncte
2.2 Experienta detinuta - Expert proiectare lucrări de artă/structuri – poduri/ podețe/pasaje/viaducte - punctaj maxim 8 puncte
2.3.Experiența deținută – Manager de proiect - punctaj maxim 10 puncte
Pondere: 26%
Algoritm de calcul: Punctajul acordat pentru factorul de evaluare: „Componenta tehnică” cu o pondere de 26% - punctaj maxim 26
puncte, va fi calculat după cum urmează:
Ttehnic(n) = Punctele obținute pentru 2.1 Experienta detinuta - Expert proiectare infrastructură feroviară + Punctele obținute pentru
2.2 Experienta detinuta - Expert proiectare lucrări de artă/structuri - poduri/ podețe/pasaje/viaducte + Punctele obținute pentru 2.3
Experiența deținută - Manager de proiect.

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 1445386706,40; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 102; Durata in zile: Contractul se reînnoieste: Nu
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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

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea estimata fără TVA 1.445.386.706,40 LEI, din care:
Valoarea estimată pentru serviciile de Proiectare este de 47.781.436,92 Lei fără TVA;
Valoare estimată pentru execuţia lucrărilor este de 1.292.756.495,98 Lei fără TVA (exclusiv Publicitate aferenta lucrarilor);
Publicitate aferenta lucrarilor, suma provizionata 89.404,50 Lei, fără TVA;
Rezerve de implementare, suma provizionata 104.759.369,00 Lei fără TVA
Valoarea estimată a contractului nu include sumele aferente provizionului „Cheltuieli diverse şi neprevăzute”.

II.2.1) Titlu
2 ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad”

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 45234100-7 Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
45213321-9 Lucrari de constructii de gari feroviare (Rev.2)
45221000-2 Lucrari de constructii de poduri si tuneluri, puturi si pasaje subterane (Rev.2)
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)
45234115-5 Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2)
45246200-5 Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)
45314000-1 Instalare de echipament de telecomunicatii (Rev.2)
45315300-1 Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
ROMANIAROMANIA

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lucrările aferente obiectivului de investiție ”Modernizarea liniei feroviare Caransebes – Timisoara -Arad” constau în proiectarea și
execuția lucrărilor în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare. Traseul tronsonului feroviar vizat pentru
modernizare aferent Lot 2: Proiectare şi execuție lucrări aferent obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș –
Timișoara – Arad, Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad”: de la km 008+183 (semnalul de ieşire din Ronaţ Triaj Gr. D) la km 56+350
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(semnalul de intrare în staţia Arad). Pe lângă acest tronson, tot în cadrul lotului 4, proiectul cuprinde și modernizarea/reconfigurarea
liniei CF Aradu Nou – Glogovăț (indicativ 220), pe o distanță de cca 7 kilometri.

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 74%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: Componenta tehnica
Descriere: Subfactori de evaluare:
2.1.Experienta detinuta - Expert proiectare infrastructură feroviar - punctaj maxim 8 puncte
2.2 Experienta detinuta - Expert proiectare lucrări de artă/structuri – poduri/ podețe/pasaje/viaducte - punctaj maxim 8 puncte
2.3.Experiența deținută – Manager de proiect - punctaj maxim 10 puncte
Pondere: 26%
Algoritm de calcul: Punctajul acordat pentru factorul de evaluare: „Componenta tehnică” cu o pondere de 26% - punctaj maxim 26
puncte, va fi calculat după cum urmează:
Ttehnic(n) = Punctele obținute pentru 2.1 Experienta detinuta - Expert proiectare infrastructură feroviară + Punctele obținute pentru
2.2 Experienta detinuta - Expert proiectare lucrări de artă/structuri - poduri/ podețe/pasaje/viaducte + Punctele obținute pentru 2.3
Experiența deținută - Manager de proiect.

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 2471694414,19; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 102; Durata in zile: 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

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14) Informatii suplimentare
Valoarea estimata fără TVA 2.471.694.414,19 LEI, din care:
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Valoarea estimată pentru serviciile de Proiectare este de 72.155.789,95 Lei fără TVA;
Valoare estimată pentru execuţia lucrărilor este de 2.220.097.940,74 Lei fără TVA (exclusiv publicitate aferenta lucrarilor)
Publicitate aferenta lucrarilor, suma provizionata 129.529,50 Lei, fără TVA
Rezerve de implementare, suma provizionata 179.311.154,00 Lei fără TVA.
Valoarea estimată a contractului nu include sumele aferente provizionului „Cheltuieli diverse şi neprevăzute”.

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 1
Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile la
art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.
Declarația DUAE se completează online direct in SEAP in sectiunea dedicata procedurii, pe formularul DUAE deja configurat de
entitatea contractanta, urmând ca documentele justificative să fie solicitate de către Entitatea Contractantă ofertantului clasat pe
locul I în clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
Va completa în DUAE: - secțiunea Partea III "Motive de excludere"
-pct. A "Motive referitoare la condamnari penale" (art. 177 din legea 99/2016)
-pct. B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale" (art. 178 din legea 99/2016)
-pct. C. "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". (art. 180 din legea 99/2016)
Documente suport DUAE:
-certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) a unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, din
care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante scadente la plata la momentul prezentării;
-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 constitutive;
-după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179
alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile 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 respectiva, după caz.
În cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune
aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator)
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator,
nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la 177,
178, 180 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în
țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui
notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
Nota:
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/ subcontractant) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabilă.
Nedepunerea odată cu DUAE, a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa
susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz, constituie temei pentru solicitarea de
clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului,
cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii
de atribuire
Cerinta 2
Informatii privind neîncadrarea în prevederile art.73 din Legea 99/2016
Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire:
POPA GABRIEL
Membru C.A.
FERENCZ ȘTEFANIA GABRIELLA Membru C.A.
GÎRLĂ LAURA-DIANA
Membru C.A.
MOCANU MIHAELA
Membru C.A.
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ILEA GEORGE-BOGDAN
Membru C.A.
IOAN PINTEA Director General
BAICU SORINA Director Financiar (CFO)
SCURTU VIOREL Director Gen. Adj. Exploatare
ION STOICHESCU Director Gen. Adj. Tehnic
UNGUREANU MIHAI Director Gen. Adj. Guv. si Administrare
MARIA MONICA MIHAILEANU Director Gen. Adj. Proiecte cu Finanțare Externă
STROE ION CLAUDIU Director - Directia Juridica si Resurse Umane
BADEA MANUELA Director - Directia Pregătire Proiecte cu Fin. Ext.
BLEOTU IULIAN Director - Directia OP.Financiare Proiecte cu Fin. Ext.
CRETU CORNELIU Director - Directia Operatiuni Financiare
DEDU EUGEN Director – Directia Management Executie Proiecte cu Finantare Externa
STAICU IULIA Sef Serviciu – Serviciul Achizitii Sectoriale si Contracte cu Finantare Externa
ILIE MARIANA Sef Proiect- Serviciul ASCFE
ARHIRE MADALINA Sef Proiect -Serviciul ASCFE
KISS MARIANA Sef Proiect- Serviciul ASCFE
STANESCU BOGDAN IULIAN Sef Proiect -Serviciul ASCFE
FIERARU DOINITA Sef Birou -Serviciul ASCFE
LINCA MIRCEA Sef Proiect -Serviciul ASCFE
BALA SIMONA LAVINIA Sef Birou -Serviciul ASCFE
CONSTANTIN DOINA Șef proiect -Serviciul ASCFE
MEDELEȚ CECILIA MARCELA Șef proiect -Serviciul ASCFE
MELINTE IONUT Sef Serviciu -Directia Juridica si Resurse Umane
GREAB VIORICA Sef Serviciu –Directia Juridica si Resurse Umane
PREDA GEORGIANA Consilier juridic specialist– Directia Juridica si Resurse Umane
BUHOLT MARIANA Sef Proiect - Directia Juridica si Resurse Umane
MARUNTU VIOLETA Consilier juridic – Directia Juridica si Resurse Umane
MIHAI CRENGUTA MIHAELA Consilier juridic – Directia Juridica si Resurse Umane
BALACI ELENA Consilier juridic – Directia Juridica si Resurse Umane
GHEORGHE MIRELA Șef Proiect – Direcția Operatiuni Financiare
SINCAI FLORIN DANIEL Șef Proiect – Direcția Operatiuni Financiare
STAICU GABRIELA Șef Proiect – SPDSF POIM si BS
NITU RAZVAN MARIAN Șef Proiect – SPDSF POIM si BS
BADIU OFELIA Șef Proiect – SPDSF POIM si BS
RADU VALENTIN Inginer I - SPDSF POIM si BS
ISTRATE CATALIN Inginer III - SPDSF POIM si BS
IVAN IOANA ALEXANDRA Economist - Directia OP.Financiare Proiecte cu Fin. Ext.
VALEANU MADALINA Sef proiect - Directia OP.Financiare Proiecte cu Fin. Ext.
Persoane juridice responsabile cu intocmirea documentatiei tehnico economice incluse in Documentatia de atribuire: CONSIS
PROIECT S.R.L., elaborator „Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei feroviare Caransebeș - Timișoara – Arad”
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Declarația DUAE se completează online direct in SEAP in sectiunea dedicata procedurii, pe formularul DUAE deja configurat de
entitatea contractanta, urmând ca documentele justificative să fie solicitate de către Entitatea Contractantă ofertantului clasat pe
locul I în clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului.
Se va completa in acest sens DUAE de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant în conformitate cu art.
202 alin. (1) din Legea 99/2016. Motivele de excludere sunt identificate în Partea III, Secțiunea C din Partea DUAE
In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune
aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator)
Note :
1.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana
2.În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, entitatea contractanta
are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.
3. De asemenea se vor depune declaratii in conformitate cu art.73 din Lg.99/2016 de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert
sustinator/subcontractant (Formular 7 din Sectiunea Formulare), odata cu depunerea DUAE.
Cerința
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul
că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție sectorială. Cerința se aplică inclusiv
pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Declarația DUAE se completează online direct in SEAP in sectiunea dedicata procedurii, pe formularul DUAE deja configurat de
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entitatea contractanta, urmând ca documentele justificative să fie solicitate de către Entitatea Contractantă ofertantului clasat pe
locul I în clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. A
"Capacitatea de a corespunde cerintelor".
Documente suport DUAE:
- Certificatul constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Municipiului București/ Teritorial in integralitate, din care sa rezulte
ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului, sau
document edificator. Informațiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data prezentării. În cazul asocierii,
fiecare asociat va prezenta certificatul constatator.
De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se
regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere,
administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare
- In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente care atesta forma de inregistrare pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru
indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o
va realiza
- Pentru persoanele fizice/juridice străine: documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană
juridică/fizica sau de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care
ofertantul este rezident.
- In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea
din contract pe care o vor realiza.

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.) Loturile: 2
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
EXECUŢIE LUCRĂRI - Lot 2
Ofertantul trebuie sa faca dovada că a executat şi dus la bun sfârşit în ultimii 10 ani (perioada ce se calculează de la data limită de
depunere a ofertelor), lucrari similare contractului ce urmeaza a fi atribuit, care indeplinesc urmatoarele cerinte:
Cerinta nr. 1: Realizarea de lucrari construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reparaţie şi/sau reabilitare suprastructura c.f. si
terasamente c.f in valoare cumulata de cel putin 830.000.000 lei fara TVA, prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5 contracte;
Cerinta nr. 2: Realizarea de lucrari construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reparaţie şi/sau reabilitare lucrari de arta - cale ferata
(poduri/podete/viaducte) in valoare cumulata de cel putin 247.000.000 lei fara TVA, prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5
contracte;
Cerinta nr. 3: Realizarea de lucrari construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reparaţie şi/sau reabilitare instalaţii de semnalizare c.f.
(Centralizare electronica si ETCS nivel 2) şi telecomunicaţii c.f. (inclusiv GSM-R) in valoare cumulata de cel putin 176.000.000 lei fara
TVA, prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5 contracte
Cerinta nr. 4: Realizarea de lucrari construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reparaţie şi/sau reabilitare energoalimentare c.f.
(inclusiv SCADA) si linie de contact c.f., in valoare cumulata de cel putin 120.000.000 lei fara TVA, prin prezentarea a minim 1
contract, maxim 5 contracte. Domeniile c.f. se refera la calea ferata si nu cuprind domeniile metrou si tramvai.
Nota aplicabila Cerintelor 1, 2, 3 si 4:
1.Prin sintagma lucrari duse la bun sfârşit se înţelege (conf art. 11 alin. 3 din Instructiunea ANAP nr. 2/2017):
a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi
tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau
b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau
c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală.
2. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Se accepta si lucrari superioare din punct de vedere al complexitatii obiectului contractului conform prevederilor art. 5 alin. 1) din
Instructiunea ANAP nr.2/2017.
Daca, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala data limită de depunere a ofertelor, limita inferioară a perioadei de
10 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au
prezentat dovada/dovezile executarii contractului/contractelor de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Ofertantul/Of.asociat / Tertul sustinator va completa in DUAE in mod explicit pentru fiecare contract prezentat cel putin urmatoarele
informatii necesare pentru indeplinirea cerintei: denumirea contr., beneficiarul, tipul lucrarilor realizate, specialitatea, val., per.de
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executie a lucrarilor, nr și data doc. justificativ.
Of. clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atrib. a ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului va prezenta, la
sol. Entitatii Contr., doc. justif. care atesta indepl. cerintei si anume: Copii ale partilor relevante ale contr./ PV de receptie la
term.lucr./ PV de receptie pe obiect/ PV de receptie finala/ Certif. de buna executie/ Doc./certif. constat. emise de autoritatile
contr.si/sau Certif.de buna executie/recom. sau orice inscrisuri semnate de benef. contr./antreprenorul gen.(in cazul in care of./
tertul sustinator a fost subcontr.), care sa confirme receptionarea lucr. pentru fiecare contract mentionat, in conf. cu art.192 alin. a)
din Legea nr.99/2016, din care sa reiasa toate elem. necesare pentru confirm.indeplinirii cerintei de capacitate th.
În conf. cu Legea nr.99/2016, art.196, în cazul în care of. îşi demonstrează capac. th şi prof. invocând şi susţinerea unui terţ/unor
terţi, acesta are obligația de a prezenta docum. din care sa rezulte modul de indeplinire al angaj. de sustinere.
In cazul in care beneficiaza de sustinerea unui tert, of. va prezenta:
- Angajam. ferm privind sustinerea capac. th. acordata de tertul sustinator. Angaj. ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va
fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.
- Doc.transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinatori va/vor asigura indepl. propriului angajam.de sustinere, care se constituie in anexe la angajam. ferm. Docum.prezentate
trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/umane/tehnice/ financiare etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care
ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contr.sau se va afla in imposibil. derularii contr., tipul acestor doc. fiind
determinat de obligatiile asumate de of. si tertul sustinator prin angajam.ferm. Tertul sustinator va dovedi prin doc. prezentate ca
detine toate resursele invocate ca element de sustinere a of.
Aceste doc. vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angaj. ferm si cu oferta si vor fi semnate cu semn. electr.extinsa, in conditiile legii.
Se vor depune odată cu DUAE urm. doc.: angaj.ferm al terțului susț. si doc.din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinatori va/vor asigura indepl. propriului angajam., acordul de subcontr. și/sau acordul de asoc., după caz.
Nota:
1. Daca un grup de op.ec. depun o of. comuna, cerinta se dem. prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grup. In
aceasta situatie si of. asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capac. th. si prof.”. Acordul de asoc. se va
posta in SEAP odata cu DUAE.
2. Docum. emise de Beneficiarii lucrarilor/ Antreprenorul General (in cazul in care ofertantul/ tertul sustinator a fost
subcontractant), din care reies toate elementele necesare pentru confirm.indeplinirii cerintei de capacitate th. vor fi prezentate de
ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contr., la sol. Entitatii Contr.
3. Cerinta poate fi indeplinita si prin prez. de contr. care sa contina cel putin o specialitate din cele solicitate drept experienta
similara, astfel incat prin cumularea contr. sa poata fi dovedita indepl. cerintei privind toate specialit. solicitate (nu este obligatoriu
ca fiecare contr.prezentat sa contina toate specialit. solicitate in cadrul cerintei).
4. Pentru contr. a caror val. este exprimata in alta valuta decat in lei, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calc. echiv.
este cursul mediu anual in lei/alta valuta comunicat de BNR
2.) Loturile: 2
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
PROIECTARE - Lot 2
Cerinta: Ofertantul trebuie sa faca dovada că a prestat si a dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani (perioada ce se calculeaza de la data
limita de depunere a ofertelor), servicii de proiectare în domeniul de cale ferată, cel putin pentru specialităţile suprastructura c.f.,
terasamente cf, lucrari de arta - cale ferata (poduri/podete), instalaţii de semnalizare c.f. (Centralizare electronica si ETCS nivel 2),
telecomunicaţii c.f. (inclusiv GSM-R), energoalimentare c.f.(inclusiv SCADA), linie de contact c.f. in valoare cumulată de minimum
35.000.000 lei fără T.V.A. prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5 contracte.
Domeniile c.f. se refera la calea ferata si nu cuprind domeniile metrou si tramvai.
Nota:
1. Prin sintagma servicii duse la bun sfârşit se înţelege (conf art. 9 alin. (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017):
a) Servicii recepţionate parţial, cu condiţia ca specificul contractului/activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permita
elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;
b) Servicii recepţionate la sfârşitul prestării; sfârşitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanţie, respectiv a perioadei de
notificare a defectelor în cadrul contractelor.
2. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru
calculul echivalentei este cursul mediu anual in lei/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Daca, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala data limită de depunere a ofertelor, limita inferioară a perioadei de
3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au
prezentat dovada prestarii serviciilor in cadrul contractului/lor de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Ofertantul/Of.asociat/Tertul sustinator va completa in DUAE in mod explicit pt.fiecare ctr.prezentat cel putin urm. informatii
necesare pentru indepl. cerintei: denumirea contr., benef., denumirea/tipul serv. prestate, specialitatea, val. si per. de prestare a serv.,
nr. și data doc.justificativ
Of. clasat pe primul loc, dupa aplicarea crit. de atribuire a of. admisibile, anterior atribuirii contr., va prezenta la sol. Entitatii Contr,
doc.justif. care atesta indepl. cerintei si anume: Copii ale partilor relevante ale contr./Certif.de buna
executie/Doc./certif.constat.emise de autoritatile contr.si/sau Certificari de buna executie/recom.sau orice inscrisuri semnate de
beneficiarul contr./Proiectantul General (in cazul in care of./tertul sustinator a fost subcontr.), care sa confirme prestarea serv. pentru
fiecare contract mentionat in DUAE, in conf. cu art.192 alin. b) din Legea nr.99/2016, din care sa reiasa toate elem. necesare pentru
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confirm.indeplinirii cerintei În conf. cu Legea nr.99/2016, art. 196, în cazul în care of. îşi demonstr. capac. th. şi prof. invocând şi
susţinerea unui/unor terţi, acesta are obligația de a prezenta docum. din care sa rez. modul de indepl. al angajam.de sustinere.
In cazul in care benef. de sustinerea unui tert, of. va prezenta:
- Angajam. ferm privind sustinerea capac. th. acordata de tertul sustinator, Angajam. ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta
si va fi semnat cu semn.electr.extinsa, in conditiile legii.
- Docum. transmise of. de catre tertul/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinatori va/vor
asigura indepl. propriului angajam. de sustinere, care se constituie in anexe la angajam. ferm. Docum. prez. trebuie sa indice concret
care sunt resursele (materiale/umane/tehnice/financiare etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina
dificultati pe parcursul derularii contr. sau se va afla in imposibil. derularii contr., tipul acestor doc. fiind determinat de obligatiile
asumate de of. si tertul sust. prin angajam. ferm. Tertul sust. va dovedi prin doc. prezentate ca detine toate resursele invocate ca
element de sustinere a ofertantului.
Aceste doc. vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajam. ferm si cu oferta si vor fi semnate cu semn. electr. extinsa, in conditiile
legii.
Se vor depune odată cu DUAE următ. doc.: angajam. ferm al terțului susț. si docum. din care sa rezulte modul efectiv prin care
tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indepl. propriului angaj., acordul de subcontr. și/sau acordul de asoc., după caz.
Nota:
1. Daca un grup de op.ec. depun o of. comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului. In aceasta situatie si of. asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capac. th. si prof.". Acordul de
asoc.se va posta in SEAP odata cu DUAE. Nedepunerea acordului de asoc. odata cu DUAE constituie temei pentru sol. de clarif.
pt.eventuale inadvertente de forma ale inform. cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale of. cat si ale of. asociat, acest lucru fiind necesar
pentru a asigura desfas. coresp. a procedurii de atrib.
2. Cerinta poate fi indepl. si prin prez. de contr. care sa contina cel putin o specialitate din cele sol. drept exp. similara, astfel incat
prin cumularea contr. sa poata fi dovedita indepl. cerintei privind toate specialitatile solicitate (nu este obligatoriu ca fiecare contr.
prezentat sa contina toate special. sol. in cadrul cerintei).
3. Doc. emise de benef. contr./ Proiectantul General (in cazul in care of./ tertul sust. a fost subcontr.), din care reies toate
elem.necesare pt confirm. indepl. cerintei de capac. th. vor fi prez. de of. clasat pe primul loc dupa aplic. criteriului de atrib., anterior
atribuirii contr., la sol. Entitatii Contr.
4. Pt.contr.a caror val. este exprim. in alta valuta decat in lei, va fi avut in vedere pt. calc. echiv. cursul mediu anual in lei/alta valuta
comunicat de BNR
3.) Loturile: 2
Diplome de studii si calificari profesionale
În conformitate cu prevederilor Ordinului MT nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate
utilizării în activitățile de construire, modernizare, întreținere și de reparare a infrastructurii feroviare și a materialului rulant, pentru
transportul feroviar și cu metroul, pentru servicii de proiectare și execuție lucrări în domeniul infrastructurii feroviare, operatorii
economici vor prezenta autorizații/ agremente AFER valabile la momentul prezentării.
Operatorii economici străini care nu dețin autorizații/ agremente AFER, vor prezenta documente echivalente eliberate de autoritățile
relevante din țările de origine valabile la momentul prezentarii (documentele vor fi traduse de un traducător autorizat).
Entitatea Contractantă (Comisia de evaluare) va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de finalizarea raportului procedurii
de atribuire, prezentarea autorizației/ agrementului AFER. Se recomandă consultarea site-ului www.afer.ro.
În cazul asocierilor, cerința trebuie îndeplinită de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizează.
Ofertantii care detin autorizatii/agremente AFER a caror valabilitate expira înainte de încetarea contractului vor depune un
angajament ferm ce va stipula ca în cazul în care va fi declarat câstigator va obtine prelungirea valabilitatii acestora pe toata durata
contractului. Informatiile cuprinse in autorizatiile/ agrementele AFER pentru servicii de proiectare si executie lucrari in domeniul
infrastructurii feroviare – cu exceptia metroului si tramvaiului, sa fie actualizate la data prezentarii acestor autorizatii.
Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro, http://www.afer.ro/documents/Lista_clase_ editia_%202-2008.pdf.
Nota:
1. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite 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 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 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,
cerinta referitoare la prezentarea unor autorizatii specifice se considera indeplinita 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).
4. Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui terţ în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările
educaţionale şi profesionale, doar dacă terţul va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare
respectivele calificări (art.196, alin.(2) din Legea nr.99/2016).
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro. - Declarația DUAE se completează online direct in SEAP in sectiunea dedicata
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procedurii, pe formularul DUAE deja configurat de entitatea contractanta, urmand ca documentele justificative care probează
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea Entității Contractante, doar de către ofertantul
clasat pe locul I în clasamentul intermediar la finalizarea evaluării ofertelor.
Documentele suport DUAE sunt: Autorizațiile/ agrementele AFER pentru:
- Servicii de proiectare, expertizare, consultanţă în domeniul infrastructurii feroviare şi cu metroul
- Construcţii pentru apărarea şi protejarea terasamentelor (gabioane, brăzduiri, cleionaje)
- Construcţii pentru consolidarea terasamentelor (ziduri de sprijin, contraforturi, coloane şi piloţi, micropiloţi, ranforţi, drenuri)
- Realizarea zonei platformei căii (strat de formă şi substrat)
- Lucrări de refacere a terasamentelor ( cu demontarea şi remontarea liniei CF )
- Lucrări de construire, reparare, reabilitare, consolidare şi întreţinere a podurilor, podeţelor
- Lucrări de protecţie anticorosivă la structurile metalice de rezistenţă ale podurilor si podeţelor CF
- Lucrări de construcţii peroane, cheiuri, rampe de încărcare/descărcare, copertine, pasarele, etc.
- Lucrări de construcţii şi reparaţii treceri la nivel cu calea ferată
- Lucrări de decolmatare a albiilor la poduri şi podeţe, a şanţurilor şi tăieri de vegetaţie pentru realizarea gabaritului de liberă
trecere şi vizibilităţii semnalelor
- Subtraversări CF, prin foraj orizontal, pentru diametre mai mici de 1000 mm
- Construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea, consolidarea clădirilor cu specific feroviar şi instalaţiilor aferente
- Construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea, consolidarea clădirilor şi instalaţiilor aferente care adăpostesc echipamente
pentru controlul, conducerea şi semnalizarea circulaţiei feroviare
- Lucrări de hidroizolaţii, termoizolaţii, ignifugări la clădiri cu specific feroviar
- Lucrări pentru realizarea instalaţiilor aferente clădirilor cu specific feroviar
- Sudarea şinelor, a aparatelor de cale inclusiv materialele pentru sudura aluminotermică
- Lucrări de construcţii montaj şi reparaţii capitale la instalaţii de telecomandă şi semnalizare, telemecanică, panouri şi pupitre de
comandă în DEF, sistemele de conducere automată şi achiziţie de date, software
- Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la instalaţii de telecomandă şi semnalizare, telemecanică, panouri şi pupitre de comandă
în DEF, sistemele de conducere automată şi achiziţie de date, software
- Lucrări de construcţii montaj şi reparaţii capitale la instalaţiile de iluminat interior şi exterior în gări, şi elementele componente:
tablou de distribuţie, siguranţe fuzibile, transformator tensiune
- Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la instalaţiile de iluminat interior şi exterior în gări, şi elementele componente: tablou de
distribuţie, siguranţe fuzibile, transformator tensiune
- Lucrări de construcţii montaj şi reparaţii capitale la grupurile electrogene
- Lucrări de construcţii-montaj şi reparaţii capitale la instalaţiile SCB
- Lucrări de construcţii-montaj şi reparaţii capitale la instalaţiile TTR pentru siguranţa circulaţiei
în domeniul infrastructurii feroviare.
Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro, http://www.afer.ro/documents/Lista_clase_ editia_%202-2008.pdf.
4.) Loturile: 2
Proportia de subcontractare
Se precizeaza partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.
Potrivit art.185 alin (4) din Legea nr 99/2016 se va lua în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși
pentru partea lor de implicare în contractul ce urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens. În
cazul în care este identificată o situație de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art.184 din Legea nr.99/2016,
Entitatea Contractantă solicită ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legatură cu care a rezultat, în urma
verificării, ce se află în această situație. Potrivit art.68 alin (1) din Legea nr.99/2016 se vor indica partea/părțile din contract care
urmează să fie subcontractate.
Ofertanţii trebuie să declare toţi subcontractanţii şi toate datele de recunoaştere a subcontractanţilor. În cazul în care un ofertant
subcontractează o parte/ părţi din contract şi este declarat câstigător al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea
contractului cu Entitatea Contractantă, contractul încheiat între ofertant şi subcontractant, care se constituie anexă la contractul de
achiziţie sectoriala. Înlocuirea sau introducerea unui subcontractant după încheierea contractului, se poate face numai cu acordul
Entității Contractante. - Declarația DUAE se completează online direct in SEAP in sectiunea dedicata procedurii, pe formularul DUAE
deja configurat de entitatea contractanta.
Se va solicita tuturor ofertanților, ca odată cu completarea DUAE să prezinte acordul de subcontractare. Documentele justificative
care probează cele asumate în acorduri vor fi solicitate de către Entitatea Contractantă, ofertantului clasat pe locul I în clasamentul
intermediar la finalizarea evaluării ofertelor.
Se va preciza partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, cu indicarea procentului
de subcontractare sau a valorii subcontractate.
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.
5.) Loturile: 1
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Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
EXECUTIE LUCRARI - Lot 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada că a executat şi dus la bun sfârşit în ultimii 10 ani (perioada ce se calculează de la data limită de
depunere a ofertelor), lucrari similare contractului ce urmeaza a fi atribuit, care indeplinesc urmatoarele cerinte:
Cerinta nr. 1: Realizarea de lucrari construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reparaţie şi/sau reabilitare suprastructura c.f. si
terasamente c.f in valoare cumulata de cel putin 260.000.000 lei fara TVA, prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5 contracte;
Cerinta nr. 2: Realizarea de lucrari construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reparaţie şi/sau reabilitare lucrari de arta - cale ferata
(poduri/podete/viaducte) in valoare cumulata de cel putin 140.000.000 lei fara TVA, prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5
contracte;
Cerinta nr. 3: Realizarea de lucrari construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reparaţie şi/sau reabilitare instalaţii de semnalizare c.f.
(Centralizare electronica si ETCS nivel 2) şi telecomunicaţii c.f. (inclusiv GSM-R) in valoare cumulata de cel putin 110.000.000 lei fara
TVA, prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5 contracte
Cerinta nr. 4: Realizarea de lucrari construcţie nouă şi/sau modernizare şi/sau reparaţie şi/sau reabilitare energoalimentare c.f.
(inclusiv SCADA) si linie de contact c.f., in valoare cumulata de cel putin 75.000.000 lei fara TVA, prin prezentarea a minim 1 contract,
maxim 5 contracte. Domeniile c.f. se refera la calea ferata si nu cuprind domeniile metrou si tramvai.
Nota aplicabila Cerintelor 1, 2, 3 si 4:
1.Prin sintagma lucrari duse la bun sfârşit se înţelege (conf art. 11 alin. 3 din Instructiunea ANAP nr. 2/2017):
a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi
tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau
b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau
c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală.
2. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Se accepta si lucrari superioare din punct de vedere al complexitatii obiectului contractului conform prevederilor art. 5 alin. 1) din
Instructiunea ANAP nr.2/2017.
Daca, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala data limită de depunere a ofertelor, limita inferioară a perioadei de
10 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au
prezentat dovada/dovezile executarii contractului/contractelor de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Ofertantul/Of.asociat / Tertul sustinator va completa in DUAE in mod explicit pentru fiecare contract prezentat cel putin urmatoarele
informatii necesare pentru indeplinirea cerintei: denumirea contr., beneficiarul, tipul lucrarilor realizate, specialitatea, val., per.de
executie a lucrarilor, nr și data doc. justificativ.
Of. clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atrib. a ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului va prezenta, la
sol. Entitatii Contr., doc. justif. care atesta indepl. cerintei si anume: Copii ale partilor relevante ale contr./ PV de receptie la
term.lucr./ PV de receptie pe obiect/ PV de receptie finala/ Certif. de buna executie/ Doc./certif. constat. emise de autoritatile
contr.si/sau Certif.de buna executie/recom. sau orice inscrisuri semnate de benef. contr./antreprenorul gen.(in cazul in care of./
tertul sustinator a fost subcontr.), care sa confirme receptionarea lucr. pentru fiecare contract mentionat, in conf. cu art.192 alin. a)
din Legea nr.99/2016, din care sa reiasa toate elem. necesare pentru confirm.indeplinirii cerintei de capacitate th.
În conf. cu Legea nr.99/2016, art.196, în cazul în care of. îşi demonstrează capac. th şi prof. invocând şi susţinerea unui terţ/unor
terţi, acesta are obligația de a prezenta docum. din care sa rezulte modul de indeplinire al angaj. de sustinere.
In cazul in care beneficiaza de sustinerea unui tert, of. va prezenta:
- Angajam. ferm privind sustinerea capac. th. acordata de tertul sustinator. Angaj. ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va
fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.
- Doc.transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinatori va/vor asigura indepl. propriului angajam.de sustinere, care se constituie in anexe la angajam. ferm. Docum.prezentate
trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/umane/tehnice/ financiare etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care
ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contr.sau se va afla in imposibil. derularii contr., tipul acestor doc. fiind
determinat de obligatiile asumate de of. si tertul sustinator prin angajam.ferm. Tertul sustinator va dovedi prin doc. prezentate ca
detine toate resursele invocate ca element de sustinere a of.
Aceste doc. vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angaj. ferm si cu oferta si vor fi semnate cu semn. electr.extinsa, in conditiile legii.
Se vor depune odată cu DUAE urm. doc.: angaj.ferm al terțului susț. si doc.din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii
sustinatori va/vor asigura indepl. propriului angajam., acordul de subcontr. și/sau acordul de asoc., după caz.
Nota:
1. Daca un grup de op.ec. depun o of. comuna, cerinta se dem. prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grup. In
aceasta situatie si of. asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capac. th. si prof.”. Acordul de asoc. se va
posta in SEAP odata cu DUAE.
2. Docum. emise de Beneficiarii lucrarilor/ Antreprenorul General (in cazul in care ofertantul/ tertul sustinator a fost
subcontractant), din care reies toate elementele necesare pentru confirm.indeplinirii cerintei de capacitate th. vor fi prezentate de
ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contr., la sol. Entitatii Contr.
3. Cerinta poate fi indeplinita si prin prez. de contr. care sa contina cel putin o specialitate din cele solicitate drept experienta
similara, astfel incat prin cumularea contr. sa poata fi dovedita indepl. cerintei privind toate specialit. solicitate (nu este obligatoriu
ca fiecare contr.prezentat sa contina toate specialit. solicitate in cadrul cerintei).
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4. Pentru contr. a caror val. este exprimata in alta valuta decat in lei, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calc. echiv.
este cursul mediu anual in lei/alta valuta comunicat de BNR
6.) Loturile: 1
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat
PROIECTARE - Lot 1
Cerinta: Ofertantul trebuie sa faca dovada că a prestat si a dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani (perioada ce se calculeaza de la data
limita de depunere a ofertelor), servicii de proiectare în domeniul de cale ferată, cel putin pentru specialităţile suprastructura c.f.,
terasamente cf, lucrari de arta - cale ferata (poduri/podete), instalaţii de semnalizare c.f. (Centralizare electronica si ETCS nivel 2),
telecomunicaţii c.f. (inclusiv GSM-R), energoalimentare c.f.(inclusiv SCADA), linie de contact c.f. in valoare cumulată de minimum
20.000.000 lei fără T.V.A. prin prezentarea a minim 1 contract, maxim 5 contracte.
Domeniile c.f. se refera la calea ferata si nu cuprind domeniile metrou si tramvai.
Nota:
1. Prin sintagma servicii duse la bun sfârşit se înţelege (conf art. 9 alin. (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017):
a) Servicii recepţionate parţial, cu condiţia ca specificul contractului/activităţilor ce reprezintă experienţă similară să permita
elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;
b) Servicii recepţionate la sfârşitul prestării; sfârşitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanţie, respectiv a perioadei de
notificare a defectelor în cadrul contractelor.
2. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru
calculul echivalentei este cursul mediu anual in lei/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Daca, ulterior iniţierii procedurii entitatea contractantă va decala data limită de depunere a ofertelor, limita inferioară a perioadei de
3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au
prezentat dovada prestarii serviciilor in cadrul contractului/lor de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Ofertantul/Of.asociat/Tertul sustinator va completa in DUAE in mod explicit pt.fiecare ctr.prezentat cel putin urm. informatii
necesare pentru indepl. cerintei: denumirea contr., benef., denumirea/tipul serv. prestate, specialitatea, val. si per. de prestare a serv.,
nr. și data doc.justificativ
Of. clasat pe primul loc, dupa aplicarea crit. de atribuire a of. admisibile, anterior atribuirii contr., va prezenta la sol. Entitatii Contr,
doc.justif. care atesta indepl. cerintei si anume: Copii ale partilor relevante ale contr./Certif.de buna
executie/Doc./certif.constat.emise de autoritatile contr.si/sau Certificari de buna executie/recom.sau orice inscrisuri semnate de
beneficiarul contr./Proiectantul General (in cazul in care of./tertul sustinator a fost subcontr.), care sa confirme prestarea serv. pentru
fiecare contract mentionat in DUAE, in conf. cu art.192 alin. b) din Legea nr.99/2016, din care sa reiasa toate elem. necesare pentru
confirm.indeplinirii cerintei În conf. cu Legea nr.99/2016, art. 196, în cazul în care of. îşi demonstr. capac. th. şi prof. invocând şi
susţinerea unui/unor terţi, acesta are obligația de a prezenta docum. din care sa rez. modul de indepl. al angajam.de sustinere.
In cazul in care benef. de sustinerea unui tert, of. va prezenta:
- Angajam. ferm privind sustinerea capac. th. acordata de tertul sustinator, Angajam. ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta
si va fi semnat cu semn.electr.extinsa, in conditiile legii.
- Docum. transmise of. de catre tertul/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinatori va/vor
asigura indepl. propriului angajam. de sustinere, care se constituie in anexe la angajam. ferm. Docum. prez. trebuie sa indice concret
care sunt resursele (materiale/umane/tehnice/financiare etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina
dificultati pe parcursul derularii contr. sau se va afla in imposibil. derularii contr., tipul acestor doc. fiind determinat de obligatiile
asumate de of. si tertul sust. prin angajam. ferm. Tertul sust. va dovedi prin doc. prezentate ca detine toate resursele invocate ca
element de sustinere a ofertantului.
Aceste doc. vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajam. ferm si cu oferta si vor fi semnate cu semn. electr. extinsa, in conditiile
legii.
Se vor depune odată cu DUAE următ. doc.: angajam. ferm al terțului susț. si docum. din care sa rezulte modul efectiv prin care
tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indepl. propriului angaj., acordul de subcontr. și/sau acordul de asoc., după caz.
Nota:
1. Daca un grup de op.ec. depun o of. comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului. In aceasta situatie si of. asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capac. th. si prof.". Acordul de
asoc.se va posta in SEAP odata cu DUAE. Nedepunerea acordului de asoc. odata cu DUAE constituie temei pentru sol. de clarif.
pt.eventuale inadvertente de forma ale inform. cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale of. cat si ale of. asociat, acest lucru fiind necesar
pentru a asigura desfas. coresp. a procedurii de atrib.
2. Cerinta poate fi indepl. si prin prez. de contr. care sa contina cel putin o specialitate din cele sol. drept exp. similara, astfel incat
prin cumularea contr. sa poata fi dovedita indepl. cerintei privind toate specialitatile solicitate (nu este obligatoriu ca fiecare contr.
prezentat sa contina toate special. sol. in cadrul cerintei).
3. Doc. emise de benef. contr./ Proiectantul General (in cazul in care of./ tertul sust. a fost subcontr.), din care reies toate
elem.necesare pt confirm. indepl. cerintei de capac. th. vor fi prez. de of. clasat pe primul loc dupa aplic. criteriului de atrib., anterior
atribuirii contr., la sol. Entitatii Contr.
4. Pt.contr.a caror val. este exprim. in alta valuta decat in lei, va fi avut in vedere pt. calc. echiv. cursul mediu anual in lei/alta valuta
comunicat de BNR
7.) Loturile: 1
Diplome de studii si calificari profesionale
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În conformitate cu prevederilor Ordinului MT nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor și/sau serviciilor destinate
utilizării în activitățile de construire, modernizare, întreținere și de reparare a infrastructurii feroviare și a materialului rulant, pentru
transportul feroviar și cu metroul, pentru servicii de proiectare și execuție lucrări în domeniul infrastructurii feroviare, operatorii
economici vor prezenta autorizații/ agremente AFER valabile la momentul prezentării.
Operatorii economici străini care nu dețin autorizații/ agremente AFER, vor prezenta documente echivalente eliberate de autoritățile
relevante din țările de origine valabile la momentul prezentarii (documentele vor fi traduse de un traducător autorizat).
Entitatea Contractantă (Comisia de evaluare) va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de finalizarea raportului procedurii
de atribuire, prezentarea autorizației/ agrementului AFER. Se recomandă consultarea site-ului www.afer.ro.
În cazul asocierilor, cerința trebuie îndeplinită de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizează.
Ofertantii care detin autorizatii/agremente AFER a caror valabilitate expira înainte de încetarea contractului vor depune un
angajament ferm ce va stipula ca în cazul în care va fi declarat câstigator va obtine prelungirea valabilitatii acestora pe toata durata
contractului. Informatiile cuprinse in autorizatiile/ agrementele AFER pentru servicii de proiectare si executie lucrari in domeniul
infrastructurii feroviare – cu exceptia metroului si tramvaiului, sa fie actualizate la data prezentarii acestor autorizatii.
Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro, http://www.afer.ro/documents/Lista_clase_ editia_%202-2008.pdf.
Nota:
1. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite 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 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 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,
cerinta referitoare la prezentarea unor autorizatii specifice se considera indeplinita 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).
4. Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui terţ în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările
educaţionale şi profesionale, doar dacă terţul va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare
respectivele calificări (art.196, alin.(2) din Legea nr.99/2016).
Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro. - Declarația DUAE se completează online direct in SEAP in sectiunea dedicata
procedurii, pe formularul DUAE deja configurat de entitatea contractanta, urmand ca documentele justificative care probează
îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea Entității Contractante, doar de către ofertantul
clasat pe locul I în clasamentul intermediar la finalizarea evaluării ofertelor.
Documentele suport DUAE sunt: Autorizațiile/ agrementele AFER pentru:
- Servicii de proiectare, expertizare, consultanţă în domeniul infrastructurii feroviare şi cu metroul
- Construcţii pentru apărarea şi protejarea terasamentelor (gabioane, brăzduiri, cleionaje)
- Construcţii pentru consolidarea terasamentelor (ziduri de sprijin, contraforturi, coloane şi piloţi, micropiloţi, ranforţi, drenuri)
- Realizarea zonei platformei căii (strat de formă şi substrat)
- Lucrări de refacere a terasamentelor ( cu demontarea şi remontarea liniei CF )
- Lucrări de construire, reparare, reabilitare, consolidare şi întreţinere a podurilor, podeţelor
- Lucrări de protecţie anticorosivă la structurile metalice de rezistenţă ale podurilor si podeţelor CF
- Lucrări de construcţii peroane, cheiuri, rampe de încărcare/descărcare, copertine, pasarele, etc.
- Lucrări de construcţii şi reparaţii treceri la nivel cu calea ferată
- Lucrări de decolmatare a albiilor la poduri şi podeţe, a şanţurilor şi tăieri de vegetaţie pentru realizarea gabaritului de liberă
trecere şi vizibilităţii semnalelor
- Subtraversări CF, prin foraj orizontal, pentru diametre mai mici de 1000 mm
- Construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea, consolidarea clădirilor cu specific feroviar şi instalaţiilor aferente
- Construcţia, întreţinerea, repararea, modernizarea, consolidarea clădirilor şi instalaţiilor aferente care adăpostesc echipamente
pentru controlul, conducerea şi semnalizarea circulaţiei feroviare
- Lucrări de hidroizolaţii, termoizolaţii, ignifugări la clădiri cu specific feroviar
- Lucrări pentru realizarea instalaţiilor aferente clădirilor cu specific feroviar
- Sudarea şinelor, a aparatelor de cale inclusiv materialele pentru sudura aluminotermică
- Lucrări de construcţii montaj şi reparaţii capitale la instalaţii de telecomandă şi semnalizare, telemecanică, panouri şi pupitre de
comandă în DEF, sistemele de conducere automată şi achiziţie de date, software
- Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la instalaţii de telecomandă şi semnalizare, telemecanică, panouri şi pupitre de comandă
în DEF, sistemele de conducere automată şi achiziţie de date, software
- Lucrări de construcţii montaj şi reparaţii capitale la instalaţiile de iluminat interior şi exterior în gări, şi elementele componente:
tablou de distribuţie, siguranţe fuzibile, transformator tensiune
- Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la instalaţiile de iluminat interior şi exterior în gări, şi elementele componente: tablou de
distribuţie, siguranţe fuzibile, transformator tensiune
- Lucrări de construcţii montaj şi reparaţii capitale la grupurile electrogene
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- Lucrări de construcţii-montaj şi reparaţii capitale la instalaţiile SCB
- Lucrări de construcţii-montaj şi reparaţii capitale la instalaţiile TTR pentru siguranţa circulaţiei
în domeniul infrastructurii feroviare.
Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro, http://www.afer.ro/documents/Lista_clase_ editia_%202-2008.pdf.
8.) Loturile: 1
Proportia de subcontractare
Se precizeaza partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.
Potrivit art.185 alin (4) din Legea nr 99/2016 se va lua în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși
pentru partea lor de implicare în contractul ce urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens. În
cazul în care este identificată o situație de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art.184 din Legea nr.99/2016,
Entitatea Contractantă solicită ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legatură cu care a rezultat, în urma
verificării, ce se află în această situație. Potrivit art.68 alin (1) din Legea nr.99/2016 se vor indica partea/părțile din contract care
urmează să fie subcontractate.
Ofertanţii trebuie să declare toţi subcontractanţii şi toate datele de recunoaştere a subcontractanţilor. În cazul în care un ofertant
subcontractează o parte/ părţi din contract şi este declarat câstigător al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea
contractului cu Entitatea Contractantă, contractul încheiat între ofertant şi subcontractant, care se constituie anexă la contractul de
achiziţie sectoriala. Înlocuirea sau introducerea unui subcontractant după încheierea contractului, se poate face numai cu acordul
Entității Contractante. - Declarația DUAE se completează online direct in SEAP in sectiunea dedicata procedurii, pe formularul DUAE
deja configurat de entitatea contractanta.
Se va solicita tuturor ofertanților, ca odată cu completarea DUAE să prezinte acordul de subcontractare. Documentele justificative
care probează cele asumate în acorduri vor fi solicitate de către Entitatea Contractantă, ofertantului clasat pe locul I în clasamentul
intermediar la finalizarea evaluării ofertelor.
Se va preciza partea/părțile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, cu indicarea procentului
de subcontractare sau a valorii subcontractate.
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.
1.) Loturile: 2
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Asigurarea calității. Operatorii economici vor prezenta dovada implementării unui standard de asigurare a calității conform standard
ISO 9001 pentru activitatea principala ce face obiectul contractului, sau echivalent.
Pentru situațiile în care se depun oferte în asociere, cerința trebuie îndeplinită de fiecare membru al asocierii pentru partea din
contract pe care o execută - Declarația DUAE se completează online direct in SEAP in sectiunea dedicata procedurii (- sectiunea
"Criteriile de selectie" - pct. D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu"), pe formularul DUAE deja
configurat de entitatea contractanta, urmând ca documentele justificative să fie prezentate la solicitarea de către Entitatea
Contractantă, ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar la finalizarea evaluării ofertelor, anterior atribuirii contractului.
Document suport DUAE:
Ofertanții vor prezenta dovada implementării unui standard de asigurare a calității conform standard ISO 9001 sau echivalent prin
prezentarea unor certificate valabile emise de orgamisme independente sau alte probe/dovezi care confirma sigurarea unui nivel
corespunzător al calității.
Pentru situațiile în care se depun oferte în asociere, cerința trebuie îndeplinită de fiecare membru al asocierii pentru partea din
contract pe care o execută.
In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. D "Sisteme de asigurare a calitatii
si standarde de management de mediu". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile
legii.
Nota:
Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).
2.) Loturile: 1
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Asigurarea calității. Operatorii economici vor prezenta dovada implementării unui standard de asigurare a calității conform standard
ISO 9001 pentru activitatea principala ce face obiectul contractului, sau echivalent.
Pentru situațiile în care se depun oferte în asociere, cerința trebuie îndeplinită de fiecare membru al asocierii pentru partea din
contract pe care o execută. - Declarația DUAE se completează online direct in SEAP in sectiunea dedicata procedurii (- sectiunea
"Criteriile de selectie" - pct. D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu"), pe formularul DUAE deja
configurat de entitatea contractanta, urmând ca documentele justificative să fie prezentate la solicitarea de către Entitatea
Contractantă, ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar la finalizarea evaluării ofertelor, anterior atribuirii contractului.
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Document suport DUAE:
Ofertanții vor prezenta dovada implementării unui standard de asigurare a calității conform standard ISO 9001 sau echivalent prin
prezentarea unor certificate valabile emise de orgamisme independente sau alte probe/dovezi care confirma sigurarea unui nivel
corespunzător al calității.
Pentru situațiile în care se depun oferte în asociere, cerința trebuie îndeplinită de fiecare membru al asocierii pentru partea din
contract pe care o execută.
In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. D "Sisteme de asigurare a calitatii
si standarde de management de mediu". De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile
legii.
Nota:
Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator).

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
Valoarea garantiei de participare:
- pentru Lot 1: Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara
– Arad, Lot 3 Timișoara Est - Ronaț Triaj Gr.D”: 10.000.000 lei şi, respectiv
- pentru Lot 2: Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara
– Arad, Lot 4 Ronaț Triaj Gr. D – Arad”: 20.000.000 lei
Garantia de participare este in lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR din data publicarii anuntului de participare,
valabila 7 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor, va fi constituita prin:
- virament bancar (OP), sau
- instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau un alt stat sau de o societate de asigurari , in conditiile
legii.
Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi oralimită de depunere a ofertelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima
cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
In cazul unui instrument de garantare emis de catre o societate de asigurari, se va prezenta si POLITA DE ASIGURARE/ CONTRACTUL
DE ASIGURARE insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asigurare, documente care vor fi incarcate in SEAP impreuna cu
garantia de participare si cu oferta, cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor, cu respectarea cerintelor
privind semnarea electronica a documentelor.
Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529
Cont IBAN: RO73WBAN009948500013RO02, BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., Agentia AGENTIA
BUCURESTI MIHALACHE.
Garantia de participare este irevocabila.
Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10 % din preţul contractului fără TVA.
Garanţia de bună execuţie se constituie în conformitate cu prevederile art. 46 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectoriala din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile
sectoriale.
Pentru Garanția de bună execuție este aplicabilă Clauza 15 Garanţie de Bună Execuţie din Condițiile Generale pentru proiectare și
execuție lucrări - Anexa 2 la HG 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de
achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Conform Acordului Contractual Valoarea Garanției de Bună Execuție restituită după aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor
este de 70%.
Entitatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în condiţiile prevăzute la art. 47 din H.G.
nr. 394/2016 și a Clauzei 15 Garanţie de Bună Execuţie din Condițiile Generale pentru proiectare și execuție lucrări - Anexa 2 la HG
1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de
investiţii finanţate din fonduri publice.
Cont garantie de buna executie: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN : RO15 RNCB 0080 0027 1393 0059,
deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA

III.1.7) Principalele conditii de finantare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante care
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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: 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: Da

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: 23.11.2020 15:00

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
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IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 23.06.2021
Durata in luni: 7

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.11.2020; 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. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site–ul http://www.e-licitatie.ro/pub.
4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Solicitari de clarificare/ Intrebari/
Comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.
5. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de " Solicitari de clarificare/ Intrebari/ Comunicari" a
anuntului de participare publicat pe site–ul: http://www.e-licitatie.ro/pub.
6. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Solicitari de clarificare/
Intrebari/ Comunicari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul
evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitari de clarificare/ Intrebari/ Comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare
respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/ fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
7. Declaratia DUAE se completeaza direct in SEAP, iar depunerea acesteia odata cu oferta este obligatorie, in caz contrar, oferta va fi
respinsa ca inacceptabila in conformitate cu art. 143, alin.(2), lit.b) din HG nr. 394/2016.
8. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere
punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine,
entitatea contractantă va solicita noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai
mică. Pentru prezentarea unei noi propuneri financiare, entitatea contractanta va solicita reofertare prin intermediul platformei SEAP.
9. Modificările aduse Contractului fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, aferente opțiunilor de revizuire cuprinse în clauzele
contractuale se fac prin Act Aditional cu respectarea legislaţiei în vigoare.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii
contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în condițiile prevazute la art.
235 - 243 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi prevederile Art. 158 din
HG nr. 394/2016.
10. In cazul in care oferta desemnata castigatoare este o asociere, inainte de incheierea contractului se va prezenta acordul de asociere in
forma autentificata.
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
CNCF „CFR” - SA colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date.
Prin acest document, C.N.C.F. „CFR” – S.A. informează persoanele vizate, ale căror date sunt colectate, cu privire la modul în care sunt
utilizate aceste date și, în același timp, informează persoanele vizate despre drepturile care li se cuvin.
Entitatea contractantă informează în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de următoarele:
Prin semnarea contractului se consideră că toate persoanele fizice nominalizate în ofertă/ documentele ce însoțesc oferta respectivă au
fost informate de C.N.C.F. „CFR” – S.A. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și sunt de acord în condițiile menționate mai
jos:
Scopul și destinatarii prelucrării datelor cu caracter personal sunt cele reglementate de Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale;
Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de
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Soluţionare a Contestaţiilor; Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de
atribuire a contractelor de achiziției sectorială și Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor).
Destinatari ai datelor cu caracter personal:
În fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:
• Autorități și Instituții ale Statului și/sau autorități/instituții internaționale, având desemnate atribuții/drepturi de verificare/control, etc.;
• Instanțe Judecătorești;
• Destinatari care cer informații pe baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
Transferul datelor în afara țării:
Datele cu caracter personal colectate de către C.N.C.F. „CFR” - S.A. pot fi transmise în afara țării, către Direcțiile din cadrul Comisiei
Europene, localizate în Bruxelles (Belgia) și utilizate de acestea în scopurile prelucrării menționate mai sus și a Directivei 2014/25/UE a
Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în
sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ.
Perioada stocării datelor:
Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de timp în care contractul de achiziție sectorială produce efecte
juridice, incluzând perioada de garanție a contractului respectiv, la care se adaugă o perioadă suplimentară de minim 5 ani după ce
contractul respectiv nu mai produce efecte.
Drepturile persoanei vizate:
Aveți următoarele drepturi asupra datelor cu caracter personal, care vă aparțin, și care sunt prelucrate de către CNCF „CFR” - SA:
• dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
• dreptul de a solicita rectificarea datele cu caracter personal, inexacte sau incomplete;
• dreptul de a depune o plângere în faţă Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale, pentru fiecare din scopurile definite mai sus, este:
- încheierea și executarea Contractului de Achiziție Sectorială, la care persoana vizată este parte;
- obligațiile legale ce îi revin CNCF „CFR” - SA. conform prevederilor legale aplicabile, dintre care menționăm: Legea nr. 544 din 12
octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea 99/2016
privind achizițiile sectoriale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de
prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziției sectorială, Ordonanța de Urgență nr. 98/2017
privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție sectorială, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.
Termenul legal de prelucrarea a datelor cu caracter personal, cât și perioada de stocare a datelor sunt cele reglementate de Legea
nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale; Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea
şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a
conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziției sectorială și Legea nr.544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 in Legea nr. 101/2016.
Conf. prev. Legii 101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al e.c., care
încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o plângere în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la
cunoștință despre actul e.c. considerat nelegal: fie pe cale administrativ-jurisdictionala la CNSC, fie pe cale judiciara la instantata de
judecata.
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VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
CNCF „CFR” SA - Directia Asistenta Juridica
Adresa: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 010873; Tara: Romania; Telefon: +40 213192526;
Fax: +40 213192525; E-mail: -Adresa internet: (URL) www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.10.2020
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ANEXA 7

CONDIȚII SPECIALE
Lot 2: Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii
”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad, Lot 4 Ronaț Triaj
Gr. D – Arad”

În temeiul Anexei nr. 2 din HG nr. 1/2018, pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice
pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, CNCF CFR SA prin Sectorul Proiecte cu Finanțare Externă în calitate de Entitate Contractantă
emite următoarele

CONDIȚII SPECIALE
Clauza și
subclauza

Subiectul

Clauza 5 - Supervizorul şi reprezentantul Supervizorului

5.1

Se completează textul cu:
Aceste sarcini se completează cu cele prevăzute în contractul de supervizare
încheiat între Beneficiar/Entitatea Contractanta și Supervizor și care va fi pus
la dispoziția Antreprenorului/ Contractantului.

Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului
8.2
Se înlocuiește cu următoarele:
În termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite
Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului de fezabilitate întocmit
pentru proiectarea şi execuţia Lucrărilor, precum şi al tuturor Documentelor
Beneficiarului relevante pentru proiectarea şi execuţia Lucrărilor sau va confirma că
studiul de fezabilitate complet şi toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a
documentaţiei de atribuire
Beneficiarul nu va fi responsabil de orice eroare, inacurateţe sau omisiune de orice fel
din Caietul de Sarcini inclus iniţial în Contract şi nu va fi obligat să fi demonstrat
acurateţea sau completitudinea oricăror date sau informaţii, daca un antreprenor cu
experienţă nu a descoperit eroarea atunci când a studiat Caietul de Sarcini, înainte de
data semnării Contractului.
Clauza 9 - Acces pe Şantier
9.1
Se completează textul cu:
Daca părțile convin, accesul pe șantier sau punerea la dispoziție a șantierului se poate
face etapizat, pe zone.
Clauza 10 - Autorizaţii şi asistenţă privind Legea
10.1
Se completează textul cu:

Daca se convine între părți, obligațiile acestora în ceea ce privește Clauza 10
se pot realiza și pe zonele stabilite conform subclauzei 9.1
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