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Serviciul de proiectare amenajare copertina si cai de acces pentru revizia de vagoane suceava

ID TITLU LICITATIE

20883 Serviciul de proiectare amenajare copertina si cai de acces pentru revizia de vagoane suceava

COD CPV

71242000-6 (Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor)

DESCRIERE_SCURTA

Serviciul de proiectare Amenajare copertina si cai de acces pentru Revizia de vagoane Suceava. Valoarea estimata fara
TVA: 17,000 RON. Durata contractului sau termenul pentru finalizare 45 zile incepand de la data atribuirii contractului.

DETALII ORGANIZATOR

Nume RTFC Regionala de Transport Feroviar de Calatori Iasi

Adresa Bdul. Nicolae Iorga, nr. 2

Localitate Iasi

Judet Iasi

Telefon

Fax 0232 230 291

DETALII LICITATIE

Data publicarii Data limita Data licitatiei

13.10.2009 29.10.2009 29.10.2009

Documentatii cs.anexe.copertina.rev.sv.PDF

Sursa/tip/nr seap SEAP - Anunturi de participare nr. 88559

Garantii 340 lei

Valoare estimata 17000.00 RON

TEXTUL LICITATIEI

Detalii procedura
Autoritate contractanta: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Numar anunt de participare: 88559 / 13.10.2009
Denumire contract: Serviciul de proiectare Amenajare copertina si cai de acces pentru Revizia de vagoane Suceava
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: Regionala de Transport Feroviar de Calatori Iasi, Bdul. Nicolae Iorga, nr. 2 , Localitatea: Iasi , Cod
postal: 700239 , Romania , Punct(e) de contact: Birou Achizitii , Tel. 0232-230291 , Email: achizitii.rtfc.iasi@gmail.com
, Fax: 0232-230291 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
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I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante

Activitate (activitati)
- Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Serviciul de proiectare Amenajare copertina si cai de acces pentru Revizia de vagoane Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii de proiectare
urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Conform precizari din caietul de sarcini
Codul NUTS: RO213 - Iasi

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare conform precizari caiet sarcini si anexe
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform prevederi caiet sarcini si anexe
Valoarea estimata fara TVA: 17,000 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia de participare = 340 lei; garantia de buna executie = 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna este castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau
al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-decl.priv.elig.in orig;
-decl.propria rasp.ca nu se afla în nici una din sit.prev.la art.181 din OUG 34/2006 în orig;
-certif.atestare fisc.priv.achit.obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asig.sociale de stat in orig sau
copie legalizata;
-certif.priv.plata taxelor si impozitelor locale în orig.sau copie legalizata;
-pt.pers.juridice române-certif.constatator emis de ORC de pe lânga Tribunalul teritorial din care sa rezulte ca dom.de
activ.al ofertantului corespunde obiectului procedurii si ca nu sunt înscrise mentiuni aflate sub incidenta art. 21 din
Legea nr. 26/1990 în orig. sau copie legalizata;
-pt.pers.fiz.române-autorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pt dovedirea
apartenentei la categoria profesionala impusa de îndeplinirea contractului în copie legalizata;
-pt.pers.fizice/juridice straine-documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca pers.juridica sau de
înregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este
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rezident în copie legalizata, anexându-se si traducerea legalizata în limba româna.
Nota:certificatele trebuie sa fie valabile cel putin la data deschiderii ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. bilantul contabil la 31.12.2008, vizat si înregistrat de organele competente - în copie lizibila;
2. fisa de informatii generale in orig
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie pe propria raspundere privind lista principalelor servicii prestate în original
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e):
-se impune experienta în proiectare minim 5 ani, minim 5 contracte finalizate, minim 2 recomandari în domeniul de
proiectare pentru lucrari similare (hala industriala)
-declaratie pe proprie raspundere referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat, al cadrelor de
conducere, precum si al persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului în original
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e):
-se impune ca din cadrul acestui personal sa faca parte personal autorizat în vederea elaborarii proiectului
-declaratie pe proprie raspundere referitoare la dotarile specifice, echipamentele tehnice, logistica si soft-uri de care
poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii în original;
-dovada detinerii de autorizatii necesare valabile pentru desfasurarea activitatii de proiectare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului
responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
47/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.10.2009 09:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.10.2009 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.10.2009 10:00
Locul: RTFC IASI, B-DUL N.IORGA, NR.2, BIROUL DE ACHIZITII, CAM 108
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane împuternicite în scris
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consilul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. Fax:
021-3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: Fax: 021-3104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str.Anastasie Panu, nr.25 bis , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700024 , Romania , Tel. 0232-230060 ,
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Email: curteapel-iasi@just.ro , Fax: 0232-255907

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta îl considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al RTFC Iasi
Adresa postala: Bdul. Nicolae Iorga nr. 2 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700239 , Romania , Tel. 0232-221410

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.10.2009 11:22

Pentru un acces mai rapid la aceasta licitatie o puteti adauga la licitatii favorite adauga la favorite
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