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Achiziţie publică de servicii contract Consultanţă în domeniul
managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferenta proiectului
„Reabilitarea liniei de cale ferata Braşov – Simeria, componentă
a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia cu viteză maximă
de 160 km/h, secţiunea Braşov - Sighişoara, subsecţiunile:
1. Braşov – Apaţa şi 3. Caţa – Sighişoara”
În data de 13.01.2018, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. a lansat procedura
de achiziţie publică de servicii contract Consultanţă în domeniul managementului
execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferentă
proiectului „Reabilitarea liniei de cale ferata Braşov – Simeria, componentă a
Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia cu viteză maximă de 160 km/h, secţiunea
Braşov - Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov – Apaţa şi 3. Caţa – Sighişoara”.
Anunţul de participare a fost publicat în SEAP (www.e-licitatie.ro) cu numărul
182001/13.01.2018 și în JOUE cu numarul S 010-019807/16.01.2018 (www.ted.europa.eu).
Atribuirea contractului de servicii se va face prin licitaţie deschisă. În data de 20.02.2018
va avea loc deschiderea ofertelor.
Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport calitate – preț conform
ponderilor stabilite: prețul ofertei, cu o cotă de 40%, și punctajul tehnic, cu o cotă de
60%.
Valoarea estimată a contractului de servicii este de 28.170.000 Lei (fără TVA). Plăţile
aferente contractului vor fi asigurate de Comisia Europeană prin Mecanismul pentru
Interconectarea Europei (MIE) Sector Transporturi pentru perioada 2014-2020 (Grant
Agreement under the Connecting Europe Facility (CEF) – Transport Sector – Agreement No
INEA/CEF/TRAN/M 2014/1042049 - contract semnat în data de 24.11.2015) şi de la
Bugetul de Stat.
Perioada de implementare a contractului este de 111 luni.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei.
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