Stadiul proiectului – Trimestrul III – 2019
„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea
infrastructurii feroviare din Portul Constanța”
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Contract de prestări servicii –procedură de achiziţie lansată
Termen de lansare: Trimestrul IV 2018
Valoare financiară estimată fără TVA: 12.322.045,00 Lei (fără TVA)
Termen de implementare contract: 18 luni de la data emiterii ordinului de începere a
serviciilor

❖ Stadiu în 2016-2017:
În perioada noiembrie 2016 – februarie 2017 a fost pregătită aplicaţia aferentă sesiunii
depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de elaborare a
studiului de fezabilitate.
În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii 2016-RO-TMC-0248-S.
❖ Stadiu în 2018:

ANAP a validat în data de 20.11.2018 documentația aferentă licitației.
* număr anunț SICAP - CN1006652/20.11.2018
* număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S226 - 518255-2018-RO
❖ Stadiu Trimestrul I 2019:

În perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019 s-au transmis răspunsuri la clarificările
emise înainte de deschiderea ofertelor.
Termenul inițial, 07.01.2019, pentru depunerea ofertelor a fost prelungit până la data
de 28.01.2019, conform eratei de decalare termen validate de ANAP. Ulterior, termenul de
depunere a ofertelor a fost prelungit pentru 05.02.2019. În data de 06.02.2019 a avut loc
ședința de deschidere a ofertelor.
❖ Stadiu Trimestrul II 2019:

Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit până la data
de 15.08.2019.
❖ Stadiu Trimestrul III 2019:

În decursul lunii august a fost semnat raportul procedurii de atribuire şi au fost
transmise comunicările.
CNCF „CFR” S.A. și compania S.C. Baicons Impex S.R.L. au semnat, în data de
13.09.2019 contractul sectorial de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate.
Valoarea contractului de servicii este de 9.200.000 lei fără TVA.
Perioada de implementare a contractului este de 18 luni de la data emiterii ordinului
de începere.
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