
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

S-a solicitat verificarea ex-ante: Da
 

S-a organizat o consultare de piata: Da
 

Obiectul consultarii: În data de 05.07.2019, A.R.F a publicat în SICAP anunțul de consultare a pieței nr. MC1006791, pentru a obtine,
de la operatorii economici interesați, valoarea estimativă unitară pentru rame electrice inter-regionale noi destinate transportului
feroviar  de  calatori  (RE-IR)  si  o  cotatie  pentru  mentenanta  acestora.  În  urma consultării  de  piață  a  fost  întocmit  Raportul
nr.22/287/02.09.2019, publicat în SICAP la data de 21.11.2019.

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
Autoritatea pentru Reforma Feroviara 
Cod de identificare fiscala: 37314940; Adresa: Strada: Bulevadrul Dinicu Golescu, nr. 38; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 012606; Tara:
Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: office@arf.gov.ro; ilie.circeag@arf.gov.ro;; Nr de telefon: +40 374808676; Fax:
+40  374808649;  Persoana  de  contact:  ILIE  CÎRCEAG;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii  contractante(URL)
www.arf.gov.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritatii contractante
Agenție / birou național sau federal

 
I.5) Activitate principala
Altele

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
Achiziționarea a 20 de rame electrice inter-regionale noi, denumite RE-IR și achiziționarea serviciilor de mentenanță și reparații
necesare funcționării respectivelor trenuri
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 37314940_2019_RE-IR

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
Material rulant (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              ARF intenționează să realizeze achiziția de materialului rulant nou (RE-IR) și servicii de mentenanță și reparații, ce vor fi
utilizate pentru rutele aflate sub contracte de servicii publice atribuite unor operatori de transport feroviar în conformitate cu
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prevederile Reg. nr.1370/2007/CE cu modificările ulterioare și cu prevederile legislației din România.
Achiziția va consta în:
A. PRODUSE:
1) 20 rame electrice inter-regionale noi (RE-IR) destinate transportului  de călători  inter-regional (de lung parcurs),  conform
cerințelor minimale specificate în Caietul de Sarcini (CS) nr. 22/390/18.11.2019;
2) Alte dotări și accesorii conform cerințelor specificate în CS.
B. SERVICII:
1) Mentenanță și reparații, necesare funcționării respectivelor rame electrice, conform cerințelor specificate în CS;
2) Instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea trenurilor și a aplicațiilor software;
3) Transportul, asigurarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție.
 
Având în vedere prevederile art.221, alin.(1), lit.a) din L nr.98/2016 (actualizată), a art.72, alin.(1), lit.(a) din Directiva 2014/24/UE și
concluziile studiului de fezabilitate în contractul de achizitii vor fi prevazute două CLAUZE de REVIZUIRE , astfel:
1) posibilitatea suplimentării cantității inițiale cu încă 20 rame electrice (RE-IR) și pentru aceste rame se vor asigura serviciile de
mentenanță și reparații, conform cerințelor din  CS, pe o durată de 15 ani. 
2) posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanță cu încă 15 ani (mentenanță 15 ani + 15 ani), conform cerințelor din CS.
Această perioadă se poate suplimenta și pentru primele unități de rame electrice.
Suplimentarea cantitatilor achizitionate va putea fi făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin incheierea unor acte
adiționale la contractul de achiziție.
 
CLAUZA SUSPENSIVĂ: În conformitate cu prevederile din CS, încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de
încheierea contractului de finanțare și de alocarea de credite bugetare pentru acest obiectiv de investiții de către AC, semnarea
contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor Ordinului nr. 1792/2002. AC își rezervă dreptul de a aplica prevederile art.212
alin (1) lit.  c) din L nr.98/2016, actualizată. Ofertanții  din cadrul acestei proceduri își asumă întreaga răspundere în raport cu
eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația aplicării clauzei.Perioada maxima pentru care opereaza clauza suspensivă
este de 18 luni de la publicarea anunțului de participare în SICAP.
 
Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile. AC va raspunde la
solicitarile de clarificari, până cel mai târziu, în cea de a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Intervalul intre : 1311698701 si 3714279851 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

 
II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare
Coduri CPV secundare:50222000-7 Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMÂNIA
Locul principal de executare:
Calea ferată din România, pe secțiile de circulație inter-regională pe care vor circula cu precădere RE-IR (Anexa 8 a Caietului de
Sarcini)

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achiziția va consta în:
A. PRODUSE:
1) 20 rame electrice inter-regionale noi (RE-IR) destinate transportului  de călători  inter-regional (de lung parcurs),  conform
cerințelor minimale specificate în Caietul de Sarcini(CS) nr. 22/390/18.11.2019;
2) Alte dotări și accesorii conform cerințelor specificate în CS.
B. SERVICII:
1)  Mentenanță  și  reparații,  necesare  funcționării  respectivelor  rame  electrice,  conform  cerințelor  specificate  în  CS  nr.
22/390/18.11.2019;
2) Instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea trenurilor și a aplicațiilor software (cel puțin 2 mecanici instructori
și a 6 mecanici, nominalizati de Operatorii de Transport Feroviar, prin intermediul ARF);
3) Transportul, asigurarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, conform cerințelor specificate în Caietul
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de Sarcini nr. 22/390/18.11.2019.
 
Având în vedere prevederile art.221, alin.(1), lit.a) din Legea nr.98/2016 (actualizată), a art.72, alin.(1), lit.(a) din Directiva 2014/24/UE
și concluziile studiului de fezabilitate în contractul de achizitii vor fi prevazute două CLAUZE de REVIZUIRE , astfel:
1) posibilitatea suplimentării cantității inițiale cu încă 20 rame electrice (RE-IR) și pentru aceste rame se vor asigura serviciile de
mentenanță și reparații, conform cerințelor din  CS nr. 22/390/18.11.2019, pe o durată de 15 ani. 
2) posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanță cu încă 15 ani (mentenanță 15 ani + 15 ani), conform cerințelor din CS.
Această perioadă se poate suplimenta și pentru primele unități de rame electrice.
Suplimentarea cantitatilor achizitionate va putea fi făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin incheierea unor acte
adiționale la contractul de achiziție.
 
Valoarea estimată (fără TV, la momentul actual) se regăsește în intervalul: 1.311.698.701 Lei, pentru 20 rame electrice inter-regionale
(RE-IR) + 15 ani mentenanță - 3.714.279.851 Lei, pentru 40 rame electrice cu 30 ani mentenanță.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – cost

 
 

 
II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 210; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Da
Descrierea optiunilor: 

Denumire factor evaluare Descriere Pondere

Pretul ofertei Componenta financiara 65%
Punctaj maxim factor: 65

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

Program de livrare Componentă calitate. 15%
Punctaj maxim factor: 15

Algoritm de calcul: Programul  de livrare va insemna 15 puncte dupa cum urmeaza:
(i) 6 puncte pentru livrarea primei unitati în vederea puneri în funcțiune cu călatori, pe rețeaua CFR în termen de
20  luni de la data semnării contractului. Pentru fiecare lună în plus va fi scăzut 1,5 puncte din scorul total iar
ofertele ce vor conține un termen mai mare de 24 de luni de la semnarea contractului vor fi declarate
neconforme și eliminate.
(ii) 9 puncte pentru livrarea întregii cantități în termen de 25 luni de la data semnării contractului. Pentru fiecare
lună în plus va fi scazut 1,5 puncte din scorul total, iar ofertele ce vor conține un termen mai mare de 31 de luni
de la semnarea contractului vor fi declarate neconforme și eliminate.

Validare tehnică Componentă calitate. 10%
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Un număr de 10 puncte va fi acordat pentru oferta ce conține o ramă pusă în funcțiune pe o
rețea Europeană, recunoscută de Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate - ERA.
În caz contrar nu se va acorda nici un punct.

Plusvaloare Componentă calitate. 10%
Punctaj maxim factor: 10

Algoritm de calcul: Un numar  de maxim 10 puncte  va fi alocat ofertantului care demonstreaza o capacitate mai
mare de transport, respectiv locuri pe scaune fixe.
Astfel pentru fiecare 10 locuri peste mimimul specificat în caietul de sarcini de 300 locuri se va acorda 2 puncte
până la un maxim de 10 puncte pentru 350 locuri.
Un numar superior de locuri, peste cele 350, nu se va mai puncta suplimentar. Punctele se vor acorda doar
pentru fiecare grup de 10 locuri. Astfel, de exemplu, pentru un număr suplimentar de 11 ÷ 19 locuri peste
minimul specificat se vor acorda numai 2 puncte. Ofertele ce vor conține un număr de locuri mai mic de 300 vor
fi declarate neconforme și eliminate.

Punctaj maxim total: 100
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Materialul rulant existent și-a depășit deja durata ciclului său de viaţă sau este aproape de sfârşitul ciclului de viaţă, iar materialul
rulant disponibil  pentru a satisface cererea actuală de obligaţii  pentru serviciul public este insuficient.  În functie de evoluția
mobilităţii sociale în următorii ani, care poate fi satisfăcută doar prin creşterea capacităţii de transport cu material rulant nou, de
posibilitatea asigurării finanțării din fonduri nerambursabile și a cofinanțării de bugetul de stat, se va întocmi documentația necesară
pentru activarea clauzei de suplimentare.

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Coeziune Europeană și Dezvoltare Regională prin creșterea calității serviciilor de transport feroviar de
călători în România. LOT 2 - Rame Electrice InterRegionale RE-IR– achiziție și mentenanță.
 A.R.F. are calitatea de beneficiar direct în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare pentru perioada de programare 2014-
2020, în condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului, pentru fondurile alocate sectorului de transport feroviar.
Finanțarea proiectului este asigurată din POIM , iar cofinanțarea este asigurată de la bugetul de stat.
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14 Informatii suplimentare
In loc de ”Prețul ofertei”. la componentă financiară, se va citi ”Costul pe ciclul de viață” . Metoda și formula de calcul sunt prezentate
în detaliu în Anexa 7 de la caietul de sarcini.
Toate documentele cu caracter confidențial vor fi marcate sau indicate în mod explicit si vizibil.
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
II.3 Ajustarea pretului contractului

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Având în vedere că durata contractului depășește 24 de luni, conform legislației în
vigoare, art.164 alin. (8) din HG nr.395/2016, actualizată, este introdusă o clauză de ajustare/ revizuire a prețului.
Formula de revizuire a prețurilor pentru produsul RE-IR este următoarea:
An = av + (1-av)*In/Io
unde:
An - reprezintă coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru produsele livrate facturabile în luna ”n”;
av - coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de valoarea contractului;
In – indicele de cost pentru ”Fabricarea altor mijloace de transport” publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic
de Prețuri, la tabelul 1, aplicabil la data cu 90 de zile înainte de ultima zi a lunii ”n”. Valoarea aplicabilă a acestui indice pentru
ianuarie 2019 este 88,6.
Io - indicele de cost pentru ”Fabricarea altor mijloace de transport” publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic
de Prețuri, la tabelul 1, aplicabil la data de referință, adică data anterioară cu 30 de zile față de termenul limită de depunere al
ofertelor.
 
Formula de revizuire a prețurilor pentru serviciile de mentenanță este următoarea:
An = In/Io
unde:
An - reprezintă coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru Serviciile de mentenanță facturabile în
luna ”n”.
In – indicele de cost pentru ”Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor” publicat de Institutul Național de
Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 11, cod CAEN Rev.2 33 ”Total”, aplicabil la data cu 90 de zile înainte de ultima zi a
lunii ”n”. Pentru evitarea oricărui dubiu, valoarea acestui indice pentru ianuarie 2018 este 113,12.
Io - indicele de cost pentru ” Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor” publicat de Institutul Național de
Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 11, cod CAEN Rev.2 33 ”Total”, aplicabil la data de referință, adică data anterioară
cu 30 de zile față de termenul limită de depunere al ofertelor.

 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
CERINȚĂ nr. 1 - Informaţii și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menționate:
I.Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 și art. 58 - 63
din Legea nr. 98/2016, actualizată.
Declarație pe propria răspundere a ofertantului/ subcontractantului/ terțului susținător privind evitarea conflictului de interese în
temeiul art.58-63 din Legea nr.98/2016, actualizată. Această declarație se va prezenta odată cu DUAE.
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Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la
procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea
autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după evaluarea ofertelor.
Aceste documente sunt:
• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat etc.);
• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
• după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
• alte documente edificatoare, după caz.
 
Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul proceduri
Note:
- Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/ subcontractant) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabilă.
- Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului sustinător din care rezultă modul efectiv în
care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.
 
CERINȚA nr. 2 - Informatii privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016, actualizată
Ofertanții, ofertanții asociati, terții susținători, subcontractanții propuși nu trebuie să se regăsească în situațiile prevazute la art.60
din Legea 98/2016, actualizată.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire:
Gavrilă Gigi - președinte,
Cîrceag Ilie – director general,
Dinu Monica – director economic și finanțări,
Emanuela Florea – șef serviciu achiziții, închiriere, monitorizare material rulant,
Anghel Iuliana Mirela – șef serviciu strategie eficientizare restructurare rețea feroviară,
Bumbăcaru Cristina – șef serviciu contracte servicii publice, regelementări,
Măndescu Marian – șef serviciu financiar contabil și buget,
Stănescu Veronica – șef serviciu finanțări,
Feraru Delia Mirela – șef serviciu resurse umane și juridic,
Ninu Laurențiu Dan -  șef birou relatii externe, transparență, relații instituționale,
Tănăsie Aurelia – consilier juridic superior;
Ionescu Iuliana Florina - consilier,
Bîră Mihai Laurențiu - consilier,
Constantin Raluca - consilier,
Corfiță Daniel Horia - consilier,
Iacob Oana - Raluca - consilier,
Ilie George - consilier,
Ionică Daniel - expert,
Leonte Mihaela – consilier,
Orendi Christian - consilier,
Popescu Alexandru Rareș - consilier, 
Trifu Elena - consilier,
Stănescu George – Ioan – consilier,
Stăncioiu Marius Gabriel - consilier,
Vițeluș Maria- consilier;
Arhire Alina - consilier;
Bârsan Miancuța Adeluța - consilier;
Fota Constantin Cristian - referent;
Jerca Simona - consilier.
 
Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii
Se va completa în acest sens DUAE de către fiecare ofertant, ofertant asociat,terț susținător, subcontractant cu informațiile aferente
situației lor, urmînd ca documentele justificative finale, aduse la zi, să fie solicitate de către Autoritatea Contractanta la finalizarea
evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc.
Vor depune declarații, în conformitate cu prevederile art.60 din Legea nr.98/2016, actualizată  (Formular 6) fiecare ofertant, ofertant
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asociat, terț susținator, subcontractant odată cu depunerea DUAE.
 

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
CERINȚA 1: Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de
rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a
constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Municipiului București/Teritorial, din
care să rezulte obiectul de activitate al ofertantului.
Informațiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie să fie reale/ actuale la data prezentării. În cazul asocierii, fiecare asociat va
prezenta certificatul constatator.
Pentru persoane juridice străine:
•  Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/ atestare ori
apartenență profesională, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident.
• Documentul se va prezenta însoțit de traducerea autorizată a acestora în limba romană.
 
În cazul ofertelor comune (asocierii): Toți semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
 
Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative să fie solicitate de către Autoritatea Contractantă, la finalizarea evaluării
ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc.
Document suport DUAE:
- Certificatul constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Municipiului București/ teritorial, sau document edificator.
-  Pentru persoanele fizice/juridice străine:  documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană
juridică/fizică sau de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care
candidatul/ofertantul este rezident.
 
Se depune de către fiecare ofertant/ofertant asociat
Declarația DUAE se completează online accesând site-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/, conform Ghid utilizare DUAE ofertant
(http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/archive/manual-and-video/100000161).
În cazul unei oferte comune, situația personală și capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati în parte, iar
cerințele privind situația economico-financiară și capacitatea tehnică și/sau profesională vor fi îndeplinite prin cumul.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Cifra de afaceri anuala generala
Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 1.310.903.878 lei. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime,
ofertantii vor prezenta orice documente edificatoare care sa confirme cifra de afaceri anuala prin prezentarea, dupa caz, a unora sau
mai multora dintre urmatoarele documente: declaratii sau extrase bancare, prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din
situatiile financiare, declaratie privind cifra de afaceri pentru ultimele 3 exercitii financiare disponibile (2017, 2018, 2019), sau alte
documente relevante. Ofertantii nerezidenti in Romania vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor prezentate in sustinerea
indeplinirii cerintei minime. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima va fi
indeplinita in mod cumulativ. Pentru indeplinirea cerintei privind situatia economico - financiara, operatorii economici participanti
vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei acestora. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate
prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc
dupa aplicarea criteriului de atribuire. Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul
respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2017 = 4,5681 lei/euro; Anul 2018 = 4,6535 lei/euro; Anul 2019 = 4,7452 lei/euro.
Pentru alte monede decat Euro, mai intai se face conversia in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, comunicate
de Banca Centrala Europeana (publicate pe site-ul http://www.ecb.europa.eu),  apoi se va face conversia Euro – Lei,  conform
indicatiilor de mai sus.
Modalitatea de indeplinire: 
Situatia economica si financiara a unui ofertant sau a unui grup de ofertanti, poate fi sustinuta de o terta persoana, fizica sau
juridica, indiferent de relatiile juridice existente intre aceasta si ofertant. In acest caz, ofertantul are obligatia de a dovedi ca a luat
toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand in acest sens un angajament ferm al
tertului/tertilor sustinator /sustinatori, in sensul art.183 alin. (1) din Legea nr.98/2016 si art.48 din H.G. nr.395/2016, cu modificările și
completările  ulterioare,  prin  care  se  confirmă că  acesta  va  pune la  dispoziția  ofertantului/candidatului  resursele  invocate.
Subcontractanții pe a căror capacități ofertantul / candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime privind
situația economică și financiară sunt considerați și terți susținători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în același timp,
și angajamentul ferm. Pentru a fi luată în considerare susținerea trebuie demonstrată îndeplinirea cumulativă a următoarelor
condiții:
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a) Terțul/terții susținători pot dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului;
b) Ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea
contractului, în cazul în care terțul susținător nu este declarat subcontractant; Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa
precizeze modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura sustinerea; acesta se constituie ca instrument
juridic care sa asigure dreptul autorității contractante de a solicita in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana
sustinatoare, autoritatea contractanta avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului in cazul in care se produc
prejudicii ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament.
La solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire are obligatia sa prezinte
documente puse la dispozitie de catre tertul/ tertii sustinator/ sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/ tertii
sustinator/ sustinatori va/ vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la
respectivul  angajament.  In  conformitate  cu  prevederile  art.184  din  Legea  nr.98/2016,  operatorul  economic  si  tertul/tertii
sustinator/sustinatori vor raspunde solidar pentru executarea contractului. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in
situatiile prevazute de art.60 alin. (d), art.164, art.165 si art.166 din Legea nr.98/2016. - DUAE completat de ofertant in care se vor
include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in
orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale
tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului.
Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie
prin precizarea modului in care va/vor interveni concret pentru a duce la indeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat
sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va
realiza acest lucru). Autoritatea Contractantă respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare
privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data – inlocuirea
acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
OE trebuie să facă dovada că în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, în mod cumulativ:
• a furnizat min.20 prod. similare și
• a asigurat serv. de mentenanță ale ramelor electr. în val. de min.181.548.800 Lei, fără TVA, echiv. în Lei a 38.000.000 EUR fără TVA.
Prin produs similar AC întelege: ramă electrică destinată transportului feroviar de călători, care asigura o viteza min. de 120 km/h.
Se vor prezenta info. aferente principalelor livrări din ultimii 5 ani, raportat la termenul limită de depunere a ofertelor, din care să
reiasă că a furnizat min.20 prod. similare și a asigurat servicii de mentenanță ale ramelor electrice în valoare de min.181.548.800 Lei
fără TVA, echiv. în Lei a 38.000.000 EUR fără TVA, calculat la cursul BNR de 4,7776 lei/euro din 20.11.2019, la nivelul unui contract
sau mai multor contracte.
Pentru o eval. unitară a modului de îndeplinire a cerinţei privind plafonul valoric, asociat cerinţei referitoare la experienţa similară,
cursul de referinţă care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenţei pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă
valută decât în lei este cursul mediu anual în lei/valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte (Anul 2015: 4,4450 lei/euro;
Anul 2016: 4,4908 lei/euro; Anul 2017: 4,5681 lei/euro; Anul 2018: 4,6535 lei/euro; Anul 2019: 4,7452 lei/euro) .
Modul de calcul al perioadei va fi corelat cu eventuale decalari ale termen. limita prevazut in An.Particip. initial (astfel, daca se
decaleaza termenul depunere se va extinde coresp. si perioada exper.similare).
Pentru îndeplinirea acestei cerinţe OE va prezenta următoarele: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară,
beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi nr. docum. de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a
fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.
Efectuarea furnizărilor similare se demonstrează prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de către o
autoritate/clientul beneficiar, din care să rezulte:
• Furnizarea de prod. similare;
• Valoarea în lei fără TVA (calculul echivalenţei pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă valută decât în lei este cursul
mediu anual în lei/valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte (Anul 2015: 4,4450 lei/euro; Anul 2016: 4,4908 lei/euro; Anul
2017: 4,5681 lei/euro; Anul 2018: 4,6535 lei/euro; Anul 2019: 4,7452 lei/euro);
• Perioada furnizării;
• Beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați.
Certificările  vor  fi  emise/contrasemnate de beneficiar  (autoritate contractantă sau client  privat).  Certificările  care probează
îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe
locul I la finalizarea evaluării ofertelor.
Intră în categoria documentelor reprezentând certificări de bună furnizare următoarele: PV de recepție, recomandări, documente
constatatoare sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar și furnizează toate
info. solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară.
Pentru dovedirea exper.  similare se acceptă atât contracte separate,  pt.  furniz.  de produse similare,  respectiv pt.  servicii  de
mentenanta a acestora, cât și contracte combinate.
În cazul în care OE a participat într-o asociere, valoarea luată în calcul cuprinde numai partea executată de către OE ofertant.
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AC are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă
similară.
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative să fie depuse de ofertantul clasat pe primul loc prin prezentarea
certificatelor sau oricăror altor înscrisuri semnate de beneficiarul contractului care să confirme recepţionarea serviciilor pentru
fiecare contract menţionat, în conformitate cu art.179 lit. b) din Legea 98/2016, actualizată care vor fi prezentate doar la solicitarea
autoritatii contractante de către ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în
care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Utilaje, instalatii si echipament tehnic
În cadrul prezentei proceduri, operatorul căruia i va fi atribuit contractul va presta activități de servicii de mentenanță. Astfel,
operatourul economic va presta servicii de mentenanță pentru executarea contractului.
Ofertantul trebuie să prezinte o listă a principalelor echipamente și dotări de care dispune pentru mentenata materialului rulant
contractat.
Modalitatea de indeplinire: 
În această listă se va specifica locația liniilor de mentenanță, tipul şi numărul echipamentelor şi a dotărilor specifice. Se va menţiona
dacă liniile de mentenanță, echipamentele si dotările specifice sunt în proprietatea ofertantului sau dacă vor fi închiriate de acesta
pe durata contractului, caz în care se va specifica firma prestatoare şi se va ataşa acceptul de principiu al acesteia. Se va prezenta
documentul care atestă dotarea proprie/ închirierea sau alte forme de punere la dispozitie a liniilor de mentenanta, a utilajelor,
instalatiilor si echipamentelor tehnice utilizate in realizarea mentenantei pentru RE-IR livrate.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Proportia de subcontractare
1. În cazul în care operatorul economic intentionează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informațiile
solicitate cu privire la subcontractanți în măsura în care aceștia sunt cunoscuți la momentul ofertării.
2.  Autoritatea  contractantă  solicită  ofertantului  să  precizeze  în  ofertă  partea/părțile  din  contract  pe  care  urmează  să  le
subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși în conformitate cu art.71 alin.2 din Directiva 2014/24/UE și cu
art.55 din Legea nr.98/2016, actualizată.
3. Autoritatea contractantă solicită ofertantului să precizeze în ofertă, în conformitate cu art.150 alin.2 din HG nr.395/ 2016 și ale
art.219 coroborat cu art.220 din Legea nr.98/ 2016,actualizată: numele, datele de contact și reprezentanții legali pentru prestatorii
săi implicați în executarea contractului de achiziție publică.
4. Autoritatea contractantă informează ofertanții că va publica prin mijloace electronice denumirea și datele de identificare ale
ofertantului/ subcontractantului propus/ terțului susținător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului limită de
depunere a ofertelor, cu exceptia persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele.
5. Autoritatea contractantă va verifica inexistența unei situații de excludere prevăzute la art.164, art.165 și art.167 din Legea nr.98/
2016, actualizată în legătura cu subcontractanții propuși.
6. În cazul în care este identificată o situație de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 171 din Legea
nr.98/2016, actualizată autoritatea contractantă va solicita ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legătură
cu care a rezultat, în urma verificării, că se afla în această situație.
7. Autoritatea contractantă nu stabilește cerințe de participare pentru subcontractanții propuși de ofertant/candidat în ofertă, dar ia
în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care
urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens.
8. AC își rezervă dreptul de a solicita ofertantului să transmită informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și
profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească
efectiv. În cazul în care, din informațiile și documentele prezentate nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică și
profesională  necesară  pentru  partea/părțile  din  contract  pe care  acesta  urmează să  o/le  îndeplinească  efectiv,  autoritatea
contractantă va respinge subcontractantul propus și va solicita ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt
subcontractant care să aibă capacitatea tehnică și profesională necesară pentru partea/părțile din contract pe care acesta urmează
să o/le îndeplinească efectiv.
9.  Având în  vedere  prevederile  art.218  din  Legea  nr.98/2016,  actualizată  subcontractorii  își  vor  exprima la  data  depunerii
ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, opțiunea de a fi sau nu plătiți direct de către autoritatea
contractantă.  În  acest  sens  vor  cuprinde  în  oferta  depusă  denumirea  subcontractanților  și  datele  de  contact  ale  acestora,
partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum
și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte (art.150, alin.1 și alin.2 din HG nr.395/2016, actualizată).
10. Contractantul are obligația la încheierea contractului de achiziție publică sau atunci când se introduc noi subcontractanți, de a
prezenta contractele încheiate între contractant și  subcontractantul/ subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior,
astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente furnizorilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică. ....
Modalitatea de indeplinire: 
Continuare pct.10: Contractele trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică.
Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire al viitorului contract de
achiziție publică.
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11.Contractele de subcontractare vor cuprinde consimțământul la cesiunea contractului de subcontractare către Achizitor, în situația
prevăzută la art.221, alin.1, lit.d) din Legea nr.98/2016, actualizată și conform art.1317 din Noul Cod Civil.
12.Contractantul are obligația de a notifica autorității contractante orice modificări ale subcontractanților pe durata contractului de
achiziție publică.
13.Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu condiția ca
nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condițiile art.221 din Legea
nr.98/2016, actualizată. În situația modificării subcontractanților, contractantul va transmite autorității contractante informațiile
referitoare la numele, datele de contact si reprezentanții legali ai noilor subcontractanți și va obține acordul autorității contractante
privind  noi  subcontractanți  implicați  ulterior  în  executarea  contractului.  Atunci  când înlocuirea  sau  introducerea  unor  noi
subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea
inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții  lor de implicare în contractul care
urmează să fie îndeplinit.
Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant precum și acordul de subcontractare. Documentele justificative care probează
îndeplinirea celor asumate în acordul de subcontractare urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
 
Mențiuni generale privind Terți susținători:
Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la
criteriile privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și
terțul/terții respectiv/respectivi.conform prevederilor legale în vigoare.
Daca operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională invocând susținerea
unui terț, DUAE va include informațiile cu privire la terțul susținător

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii
Operatorii economici vor prezenta dovada implementarii unui sistem de management al calitatii conform Standardului internațional
pentru industria feroviară - IRIS, valabil la momentul prezentării. Operatorii economici care nu deţin astfel de certificate vor furniza
probe/dovezi prin care să ateste conformitatea cu standardele specificate,  în conformitate cu prevederile art.200 din Legea
nr.98/2016, actualizată.
Modalitatea de indeplinire: 
Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante
la finalizarea evaluarii ofertelor. AC va solicita documentele suport ofertantului clasat pe primul loc.
Document suport DUAE: Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi
prezentate obligatoriu la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
Ofertantii vor prezenta dovada implementarii unui sistem de management al calitatii conform Standardului internațional pentru
industria feroviară - IRIS. Pentru situațiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al
asocierii pentru partea din contract pe care o executa.

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Valoarea garantie de participare (GP): 1% din valoarea contractului, adică 13.116.987 lei. Conform FORMULAR 5 .
GP se va constitui în lei sau echivalent leu/valuta la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare în SICAP, valabila 180 de
zile de la termenul limita de depunere a ofertelor în SICAP.
GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt
stat sau de o societate de asigurari, în conditiile legii.
Cont GP:RO32 TREZ7015005XXX018829 deschis la Trezoreria Sect 1 Buc., Beneficiar: A.R.F., România, bdul Dinicu Golescu nr.38, sec.
1, București.
Eventualele neconcordante cu privire la îndeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si
valabilitatea se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în max. 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a
ofertelor.
GP este irevocabila.
AC are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre
urmatoarele situații:
a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare nu constituie garantia de buna executie;
c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei.
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Restituirea GP se realizeaza potrivit art.38 din HG 395/2016,  în baza cererii scrise (FORMULAR 20).În cazul depunerii de oferte în
cadrul unei asocieri de operatori economici GP trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar
toti membrii grupului de operatori economici. GP se semneaza electronic si se depune în SEAP odata cu DUAE.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
10% din valoarea contractului, fără TVA

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 53. din Legea nr. 98/2016. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura în calitate
de ofertant, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul
participarii la procedura de atribuire.

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d) Legea nr. 184/2016;
e) HG 395/2016 (actualizată);
f) Instrucțiunile ANAP.

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV Procedura
 

IV.1 Descriere
 

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

 
IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

 
IV.2 Informatii administrative

 
IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
 Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
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Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON
 

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
6 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Se va prezenta completat în SICAP, Formularul F16 și anexa la acesta.
Ofertanții  vor completa tabelul  de conformitate cu prevederile caietului  de sarcini,  indicând modul de îndeplinire a fiecărei
prevederi. Acest tabel de conformitate semnat și asumat de către ofertant, va face parte din ofertă și va fi verificat de comisia de
evaluare astfel încât ofertantul declarat câștigător nu va fi în situația de a reclama diferențe de înțelegere a noțiunilor din caietul de
sarcini.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Se vor prezenta completate în SICAP, formularul F17 și formularul F18 .
Oferta va fi exprimată în lei fără TVA, calculata la cursul comunicat de BNR pentru data publicării anunțului de participare în SICAP.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Procedura de licitație deschisă va fi disponibilă ofertanților calificați din orice țară, fără restricții pozitive sau negative pentru nici
unul dintre furnizori, cu respectarea legislației specifice la nivel european.
Toate  documentele  ofertei  cu  caracter  confidențial  vor  fi  marcate  sau indicate  de către  ofertanţi,  în  mod explicit  şi  vizibil.
Consultarea documentelor declarate ca fiind confidenţiale din oferte este permisă contraofertanților, în condițiile prevăzute de
legislația în vigoare, numai în cazurile și cu acordul scris al respectivilor ofertanţi.
În cazul în care, în ultimele 6 ore ale termenului specificat de comisia de evaluare, oricare ofertant întâmpină probleme tehnice în
ceea ce privește accesul în contul SICAP și implicit în încărcarea documentelor pe platforma SICAP, documentele solicitate de
comisia de evaluare vor fi transmise autorității contractante în termenul precizat în conformitate cu prevederile art.63 din HG
nr.395/2016, actualizată, prin intermediul adresei de e- mail al autorității, office@arf.gov.ro, menționat în Anunțul de participare
publicat în SICAP, precizând și link-ul de la care comisia de evaluare poate descărca documentele dovezile ce au fost solicitate.
Situația anterior menționată va fi  adusă la cunoștința administratorului platformei SICAP, în scris,  imediat după constatarea
problemei, iar  răspunsul primit și documentele doveditoare pe care le deține în acest sens, vor fi prezentate cu celeritate autorității
contractante. Termenul de depunere a ofertelor : 60 de zile calendaristice de la publicarea în SICAP  a anuntului de participare.

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

 
VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

 
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3 Informatii suplimentare

 
              La secțiunea II.2.5 Criterii de atribuire, in loc de mențiunea ”Prețul ofertei” la componentă financiară se va citi ”Costul pe ciclul de
viață”. Costul pe clicul de viață cuprinde costul de achiziție, valoarea actualizată a costului de mentenanță pe 30 de ani și valoarea
actualizată a costului cu consumul de energie electrică pe 30 de ani, pentru 20 de rame. Metoda și formula de calcul sunt prezentate în
detaliu în Anexa 7 la caietul de sarcini. AC la solicitarea furnizorului va acorda avans de 15% din Prețul Contractului, cu respectarea
prevederilor Legii nr.500/2002 actualizata și a HG 264/2003 actualizata, sub condiția prezentării în prealabil de către Furnizor a unei
Garanții pentru returnarea avansului. Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale de 30% din facturile ulterioare. Deducerile
vor începe să se facă începând cu prima factură intermediară după acordarea avansului și vor continua din facturile următoare, până la
epuizarea avansului primit.
Plăţile se vor efectua în lei, de către AC în contul Furnizorului în termen de 60 de zile de la primirea facturii și a documentelor justificative
conexe, cu excepţia situației în care întârzierea nu îi este imputabilă şi anume AC nu a primit fondurile aferente de la Bugetul de stat
și/sau POIM, după caz.
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În cazul unei oferte comune, situația personală și capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati în parte, iar cerințele
privind situația economico-financiară și capacitatea tehnică și/sau profesională vor fi îndeplinite prin cumul.
Fiecare ofertant interesat depune oferta elaborata in conformitate cu informatiile si cerintele prevazute in documentele achizitiei, insotita
de garantia de participare la procedura si de documentul unic de achizitie european. DUAE este ataşat la anunţul de participare împreuna
cu celelalte documente ale achiziţiei şi poate fi accesat în vederea completării de către operatorii economici interesaţi la următorul link:
https://sicap-prod.e-licitatie.ro/,  conform Ghid utilizare  DUAE ofertant  (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/archive/manual-and-
video/100000161.  Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/ subcontractant) atrage respingerea
acesteia ca inacceptabilă.
În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate pentru contract, AC are dreptul să perceapă de la
Furnizor penalități de întârziere în valoare de 0,025% din Prețul Contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a
obligațiilor. Dacă penalitățile de întârziere depășesc 10% din Prețul Contractului, AC, după notificarea Furnizorului, poate să dispună
încetarea contractului conform clauzei 7.5 din contract.
În cazul în care, din vina sa exclusivă, AC nu îşi onorează obligaţiile de plată prevăzute în Contract, acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 0,025% pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenţei, aplicate la valoarea
obligaţiei de plată a cărei achitare a fost întârziată.
În cazul în care Autoritatea Contractantă nu onorează facturile în termenele stabilite la clauza 6.3, din Contract,  Furnizorul este îndreptățit
la plata de către AC a unor dobânzi pentru întârziere în efectuarea plăților, aplicate debitului restant, pentru fiecare zi de întârziere, până
la stingerea efectivă a debitului. Aceste dobânzi pentru întârziere în efectuarea plăților vor fi calculate pe baza ratei anuale după cum
urmează: rata dobânzii de referință a BNR la care se adaugă 8 (opt) puncte procentuale.  AC va plăti aceste costuri pe baza unei facturi
emise de către Furnizor.
Cesiunea oricărui drept sau obligație de către Furnizor fără o autorizare prealabilă din partea Autorității Contractante este considerată
nulă și se sancționează cu o penalitate în cuantum de 100% din valoarea cesionată.
Dacă primul RE-IR , după ce a fost o dată refuzat, tot nu corespunde specificațiilor și solicitărilor din Caietul de Sarcini și din Ofertă și nu
trece testele, ACare dreptul de a rezilia Contractul, iar Furnizorul are obligația de a plăti penalizări în valoarea de 40% din valoarea
Contractului.
Furnizorul este obligat să plătească penalități, dacă consumul de energie electrică din timpul testelor depășește cu 8% consumul de
energie electrică ofertat, dar nu mai mult de 20%. Penalitatea va fi  calculată pe baza formulei aplicate în criteriile de evaluare ale
procedurii. Valoarea calculată va fi scăzută din prețul fiecărei RE-IR contractată. În cazul în care consumul de energie electrică din timpul
testelor depășește cu 20% consumul de energie electrică ofertat, Contractul va fi reziliat cu încasarea Garanției de buna execuție de către
AC.
Ofertantul declarat castigator are obligația de a livra produsele la Destinația finală (locul/locația stbilită de AC)  și cu respectarea
termenului/termenelor de livrare convenit(e) cu AC. Toate materialele de ambalare a produselor precum și toate materialele necesare
protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție, etc) rămân în proprietatea AC.
În cazul în care, ca urmare a efectuării testelor, consumul electric al RE-IR nu este cel ofertat, Furnizorul este obligat să plătească penalități,
dacă consumul de energie electrică din timpul testelor depășește cu 8% consumul de energie electrică ofertat, dar nu mai mult de 20%.
Penalitatea va fi calculată pe baza formulei aplicate în criteriile de evaluare ale procedurii. Valoarea calculată va fi scăzută din prețul
fiecărei rame electrice contractate. În cazul în care consumul de energie electrică din timpul testelor depășește cu 20% consumul de
energie electrică ofertat,  Contractul  va fi  reziliat  cu încasarea Garanției  de buna execuție,  de către AC, produsul nefiind conform
solicitărilor și ofertei
In cadrul contractului de livrare al RE-IR, furnizorul va asigura școlarizarea a cel putin 2 mecanici instructori și a 6 mecanici, nominalizati de
OTF, prin intermediul ARF, care primi în cadrul contractului de prestări servicii dreptul să utilizeze RE–IR achiziționate. Școlarizarea va fi
finalizată cu minim o lună înaintea livrării primei RE – IR și nu va genera costuri din partea OTF sau ARF.
Furnizorul va asigura, fără alte costuri suplimentare și în conformitate cu cerințele CS, instruirea relevantă a angajaților nominalizati de AC
și a altor angajați ai operatorilor de transport feroviari desemnați în scopul accesării și interpretării datelor din sistemul de management al
datelor al RE-IR.
În executarea contractului , operatorul economic va respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin
dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al
muncii .
In cazul in care, două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul
obținut la factorul de evaluare-cost - LCC, în ordinea descrescătoare a ponderilor CA; CM și CE. În cazul în care egalitatea se menține,
entitatea contractantă are dreptul să solicite noi oferte financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu costul LCC cel mai mic.
In cazul in care ARF nu poate incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, datorita faptului ca
ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul
sa declare castigatoare oferta clasata pe locul II, daca există și este admisibila.
Persoana care se consideră vătămată de un act al AC poate sesiza CNSC în vederea anulării actului AC,  în termen de 10 zile, începând cu
ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.În cazul în care contestația privește conținutul
documentației de atribuire, publicată în  SEAP, data luării la cunoștință este data publicării documentației de atribuire.
Termenele procedurale stabilite în Legea nr.101/2016, exprimate în zile,  încep să curgă de la începutul primei ore a primei zile a
termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului.
Ziua în cursul căreia a fost comunicat un act procedural nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel
decât în ore este o zi nelucrătoare, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare
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Pentru soluționarea contestației formulate în condițiile art. 8 din Legea 101/2016 sub sancțiunea respingerii acesteia, persoana care se
consideră vătămată trebuie să constituie, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data sesizării CNSC, o o cauțiune stabilită in
cuantum de 2% din valoarea estimată a contractului - dar nu mai mult de 220.000 lei  / 2% din valoarea ofertei declarate câștigătoare -
dar nu mai mult de 880.000 lei, dupa caz, conform art.61 din Legea nr.101/2016, actualizata.

 
VI.4 Proceduri de contestare

 
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenul de exercitare a căilor de atac este cel prevăzut la art. 8 din Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Autoritatea pentru Reformă Feroviară - Serviciul Juridic și Resurse Umane 
Adresa: Bdul. Dinicu Golescu nr. 38; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 010873; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucureşti; Adresa
de e-mail: office@arf.gov.ro; Nr de telefon: +40 374808676; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
www.arf.gov.ro; 
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