Stadiul proiectului – Trimestrul III – 2018
„Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea
liniei de cale ferată
Craiova - Drobeta Turnu Severin - Caransebeș,
parte a Coridorului Orient/Est – Mediteranean”






Valoarea estimată - 41.924.000 lei fără TVA
Durata de implementare – 15 luni
Procedură de achiziţie: în desfăşurare, emisă decizia civilă a Curţii de Apel Bucureşti
Tip de procedură: licitaţie deschisă
Stadiul curent: în curs de semnare contract

 Stadiu în 2016
Anunț de participare publicat în SEAP nr. 167629/20.04.2016. Criteriul de atribuire: preţul
cel mai scăzut. Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 08.06.2016.
 Stadiu în 2017:
În data de 27.01.2017 a fost aprobat raportul procedurii de evaluare. Rezultatul procedurii
a fost contestat. În urma deciziei, Curții de Apel, CFR a reluat procedura de reevaluare a ofertelor.
În septembrie 2017, a fost emis Raportul procedurii de evaluare. Rezultatul procedurii de reevaluare
a ofertelor a fost din nou contestat.
 Trimestrul I 2018:
Procedura de achiziție este în contestație.
 Trimestrul II 2018:
Procedura de achiziție este în contestație.
Dosarul nr. 8671 aflat pe rol la Curtea de Apel Bucuresti s-a judecat pe data de 27 iunie
2018. Instanța a amânat pronunţarea sentinței pentru data de 12 iulie 2018.

 Trimestrul III 2018:
Procedura de achiziție a fost contestată la CNSC, la Tribunalul București și au fost depuse
plângeri la Curtea de Apel București. Ultima Hotărâre a Curții de Apel București nr.4178/12.07.2018
este definitivă, pronunțată în ședința din data de 12.07.2018, respingându-se recursul ca fiind
nefondat.
În data de 21.09.2018 a fost semnat contractul nr 74, cu Asocierea Italferr Spa – ISPCF SA –
SC Italrom Inginerie Internațională SRL, în valoare de 23.548.464 lei fără TVA, pe o perioadă de 15
luni de la data ordinului de începere.
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