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, subsecţiunile:
1. Braşov – Apaţa şi 3. Caţa – Sighişoara”


Execuţie lucrări şi implementare ERTMS

Valoare estimată: -3.190.570.000 lei fără TVA
Durata de implementare: – 108 luni (48 luni execuţie + 60 luni perioadă de garanţie)
Stadiu: în achiziţie publică. Procedura de evaluare în contestaţie.
Tip de procedură: licitaţie deschisă – în deliberare
− Anunț de participare publicat în S.E.A.P. nr. 171875/06.12.2016. Anunţ publicat iniţial în
JOUE 2016/S236-431015 din 07.12.2016. Criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut.
− În data de 03.01.2017, CNSC a decis suspendarea procedurii de achiziție, în urma contestațiilor
depuse. Din 18.05.2017 s-a reluat procedura de achiziție după desuspendarea procedurii.
− În data de 24.08.2017 s-au deschis ofertele depuse.
− În data de 05.07.2018 a fost transmisă comunicarea privind oferta câştigătoare: Asocierea
BRASIG Strabag – Swietelsky cu o propunere financiară finală de 3.143.153.533,29 lei fără TVA.
− În data de 13.07.2018, a fost depusă contestaţie la Tribunalul București de catre unul dintre
ofertanţii la procedură.

 Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de
construcţii şi instalaţii aferentă proiectului
Valoare estimată: - 28.170.000 lei fără TVA
Durata de implementare: - 111 luni de la data emiterii ordinului de începre a serviciilor
Stadiu: în achiziție publică – în desfăşurare procedura de evaluare
Tip de procedură: licitaţie deschisă
− Anunț de participare publicat în S.E.A.P. nr. 182001/13.01.2018. Anunţ publicat iniţial în
JOUE 2018/S010-019807 din 16.01.2018. 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%. fiind stabilit termenul limită pentru primirea ofertelor, în
data de 20.02.2018.
− Termenul iniţial de depunere a ofertelor de 20.02.2018 a fost decalat, conform eratei
publicate, pentru data de 12.03.2018.
− Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 13.03.2018. Termen limită de evaluare a ofertelor
conform ultimei erate: 31.10.2018.

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
În data de 21.03.2017, s-a semnat Contractul nr. 22/21.03.2017 - Întocmirea documentațiilor
cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică ”Reabilitarea liniei
de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteza
maximă de 160 km/h, Secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov – Apața și 3. Cața –
Sighișoara”, subsecțiunea 1. Brașov – Apața, aferente UAT Brașov, Bod, Feldioara, Măieruș,
Belin, Apața – Lot 1
Contractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu şi Asociaţii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. şi S.C. Theotop S.R.L
Valoare: - 4.387.099,20 lei fără TVA
Durata de implementare: inițial - 215 zile lucrătoare de la data semnării contractului, în prezent
- 395 zile lucrătoare conform actelor adiționale
Stadiu: contract în derulare
În data de 21.03.2017, s-a semnat Contractul nr. 23/21.03.2017 - Întocmirea documentațiilor
cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica ” Reabilitarea liniei
de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza
maxima de 160 km/h, Secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunile 1. Brașov – Apața și 3. Cața –
Sighișoara”, subsecțiunea 3. Cața-Sighișoara, aferente UAT Cața, Secuieni, Saschiz, Vânători,
Albești, Sighișoara – Lot 2
Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu şi Asociaţii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. şi S.C. Theotop S.R.L
Valoare: 7.303.718,40 lei fără TVA
Durata de implementare: inițial 215 zile lucrătoare de la data semnării contractului, în prezent
395 zile lucrătoare conform actelor adiționale
Stadiu: contract în derulare.

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

