Peste 200.000 de euro pentru infrastructura
feroviară din Portul Constanța (DOCUMENT)
17 ianuarie 2022

„CN APM SA Constanța deține
un număr de 41,36 km cale ferată și
92 aparate de cale în administrarea
Serviciului Patrimoniu Sector CF, care
necesită servicii de întreținere“, se
arată în descrierea contractului.
În Secțiunea Document puteți
consulta anunțul de atribuire.


Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța SA a atribuit, prin
procedura simplificată, contractul privind serviciile de întreținere a liniilor de cale ferată
din Portul Constanța către compania Euro Construct SA.
Informația a fost publicată în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice și preluată
pe www.licitatiapublica.ro.
Potrivit datelor oficiale, valoarea contractului este de 1.059.938,3 lei, fără TVA, suma
echivalând cu 214.423,5110 euro, la un curs de 4,9432 de lei pentru un euro, stabilit de
Banca Națională a României pentru data de 14 ianuarie 2022, data apariției anunțului de
atribuire, și valabil până astăzi, la ora 14.00.
Se arată în anunțul de atribuire că titlul contractului este reprezentat de „Servicii de
întreţinere linii cf, aparate de cale şi saboţi de deraiere în Portul Constanţa“, acesta fiind
semnat pentru o perioadă de 12 luni.
„CN APM SA Constanța deține un număr de 41,36 km cale ferată și 92 aparate de cale
în administrarea Serviciului Patrimoniu Sector CF, care necesită servicii de întreținere“,
se arată în descrierea contractului.
Astfel, „conform instrucțiilor CFR pentru linii de cale ferată este obligatorie efectuarea de
verificări, revizii și a unor servicii minime de întreținere“.
În acest sens, „pentru menținerea în parametrii tehnici de funcționare au fost prevăzute
următoarele tipuri de servicii: înlocuiri traverse, înlocuire șină, înlocuire dale de beton,
înlocuire eclise, completare cu piatră spartă, buraj, tragere la tipar, curățare vegetație și
deszăpezire aparate de cale, etc“.

Firma câștigătoare a contractului este Euro Construct SA, cu sediul pe strada Justiției nr.
24, în Constanța.

Cifre și date
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la 16 ianuarie 2022, firma a fost înființată în
2002 și se ocupă de „lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane“.
Acționari sunt Vlad Tudor (87,25%), Nicoleta Papuc (6,7%), Ovidiu Mugurel Cherț
(5,04%) și Gheorghe Șerbănescu (1,01%, fondator).
Administrator este Vlad Tudor, directorul general este Alex Ciprian Vlad, iar Nicoleta
Papuc este director economic. Cenzori sunt Elena Antonaru, Niculina Bolchiș și Tănase
Dobre.
În 2018, firma a avut 290 de angajați, profitul a fost 1.116.317 lei, iar cifra de afaceri a
fost 14.728.072 de lei.
În 2019, au fost 312 angajați, profitul a fost 2.298.286 de lei, iar cifra de afaceri a fost
21.203.476 de lei.
În 2020, au fost 310 angajați, profitul a fost 3.465.096 de lei, iar cifra de afaceri a fost
22.216.989 de lei.
Potrivit sursei citate, în perioada 03.01.2013 – 02.07.2021, compania Euro Construct SA
a încheiat 66 de contracte de achiziții publice în valoare totală de 55.658.958,60 de lei.
În Secțiunea Document puteți consulta anunțul de atribuire.

PRECIZĂRI:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată
de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între
libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice
deschise.

Sursa: https://www.ziuaconstanta.ro/informatii/

