Stadiul proiectului – Trimestrul III – 2018
„Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria,
componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia
cu viteză maximă de 160 km/h, secţiunea Braşov Sighişoara, subsecţiunea: 2.Apaţa - Caţa”


Execuţie lucrări şi implementare ERTMS

Valoare estimată: -2.867.944.000 lei fără TVA
Durata de implementare: – 108 luni (48 luni execuţie + 60 luni perioadă de garanţie)
Stadiu: în achiziţie publică – în desfăşurare procedura de evaluare.
Tip de procedură: licitaţie deschisă
−

Anunț de participare publicat în S.E.A.P. nr. 179350/29.09.2017. Anunţ publicat iniţial în
JOUE 2017/S189-388116 din 03.10.2017. Criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut.
Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 24.04.2018. Comisia de evaluare analizează ofertele
depuse. Termenul limita de evaluare a ofertelor, conform ultimei erate, este stabilit pentru
data de 31.12.2018.

−

 Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferentă proiectului
Valoare estimată: - 21.999.840 lei fără TVA
Durata de implementare: - 111 luni de la data emiterii ordinului de începre a serviciilor
Stadiu: suspendată - depunere ofertă (Suspendată în SEAP din data de 20.08.2018)
Tip de procedură: licitaţie deschisă
−

−
−
−
−
−

Anunț de participare publicat în S.E.A.P. nr. 184138/03.04.2018. Anunţ publicat iniţial în
2018/S068-152230 din 07.04.2018. 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%.
În data de 26.04.2018, a fost depusă o contestaţie la CNSC cu privire la procedura de achiziţie
publică pentru atribuirea contractului de Consultanţă.
În data de 04.06.2018 s-a depus plangere la Curtea de Apel Bucuresti, împotriva deciziei CNSC.
CFR a procedat la suspendarea procedurii în SEAP în conformitate cu prevederile art. 28
alin.(5) din Legea nr. 101/2016.
CFR a decalat termenul limită de depunere a ofertelor până în data de 15.10.2018, ora 16:00
Termenul limită de evaluare a ofertei este stabilit pentru data de 12.02.2019, ora 18:00

Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului.
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.

 Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de
utilitate publică, subsecţiunea 2. Apaţa-Caţa, aferente UAT: Apaţa, Racoş, Ormeniş, Homorod
Valoare estimată: - 2.290.750 lei fără TVA
Durata de implementare: - 385 zile de la data atribuirii contractului
Stadiu: în achiziție publică - în desfăşurare procedura de evaluare
Tip de procedură: licitaţie deschisă
−
−

Anunț de participare publicat în S.E.A.P. nr. 184162/03.04.2018. Anunţ publicat iniţial în
2018/S067-150111 din 06.04.2018. Criteriu de atribuire – preţul cel mai scăzut.
Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 22.05.2018, ora 16.00. Comisia de evaluare
analizează ofertele depuse. Termenul limita de evaluare a ofertelor este stabilit pentru data
de 31.10.2018.

Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului.
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate.

