Contracte de peste două milioane de euro,
scoase la licitație de trei regionale de căi ferate
2 Iunie 2022

Licitații feroviare în valoare de 10,58 milioane de lei, echivalentul a
aproximativ 2,14 milioane de euro, au fost lansate în ultimele zile ale
lunii mai de trei regionale ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR
SA. Deși au denumiri diverse, toate aceste contracte au ca scop final
ridicarea unor restricții de viteză.
Regionala Galați a lansat trei licitații feroviare pe 31 mai. Primul anunț publicat în sistemul
electronic de achiziții publice are ca obiect ”Piese de schimb pentru aparate de cale”, iar
valoarea totală estimată a contractului este de 2.053.921,04 lei.

Achiziția de piese de schimb pentru aparate de cale este necesară în cadrul lucrărilor de
întreținere curentă și reparații ale căii ferate pentru înlocuirea pieselor de schimb pentru
macazuri uzate sau defecte, pentru menținerea căii în toleranțe impuse prin instrucțiile
de serviciu, în vederea circulației trenurilor în condiții de siguranță, astfel încât să fie
asigurată funcționarea normală și continuă a transportului feroviar.
Se solicită experiență similară. Ofertantul (operator economic individual sau asociere de
operatori economici) trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani până la data limită de
depunere a ofertei a furnizat produse de natură sau complexitate similare cu obiectul
procedurii, în valoare individuală/cumulată de minimum două milioane de lei fără TVA, la
nivelul unui contract sau mai multor contracte.
Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 16
iunie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 16 octombrie 2022.
Un alt anunț de licitație vizează ”Lucrări de reparații pentru ridicare restricții de viteză pe
aparate de cale” și are valoarea estimată de 3.165.668,02 lei. Procedura este împărțită
în trei loturi, astfel:
1. Înlocuit schimbătorii de cale 10 și 14 din stația Adjud
Valoarea estimată fără TVA: 1.133.424,79 lei
1. Înlocuit traversare cu joncțiune dubla 23/27 din stația Buzău
Valoarea estimată fără TVA: 949.254,10 lei
1. Înlocuit schimbătorii de cale 14 și 18 din Hm. Pădureni Putna
Valoarea estimată fără TVA: 1.082.989,13 lei.
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 5 iulie
2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 5 noiembrie 2022.
În fine, al treilea anunț publicat în SEAP de Regionala Galați are ca obiect ”Lucrări de
reparații ridicare restricții de viteză pe linii curente și directe”, în valoare de 1.635.102,33
lei. Procedura are două loturi, după cum urmează:
1. Înlocuit traverse din beton necorespunzătoare cu traverse din beton T13 noi
placate și material mărunt (dibluri, tirfoane, plăcuțe din cauciuc și plastic), pe
linia 504 I Adjud – Urechești de la km 4+000 la km 8+000
Valoarea estimată fără TVA: 963.104,71 lei
1. Înlocuit material mărunt (dibluri, tirfoane, plăcuțe din cauciuc și din plastic), pe
linia 504 II Adjud – Urechești de la km 4+000 la km 8+000
Valoarea estimată fără TVA: 671.997,62 lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 4 iulie
2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 4 noiembrie 2022.

Licitație reluată de Regionala Iași
La rândul ei, Regionala Iași a reluat o licitație care anterior fusese
anulată. Anunțul vizează ”Lucrări de întreținere și reparații linii CF (preț inclus materiale,
manoperă și utilaje ): Linia 511 Gura Humorului – Ilva Mică, interval de stație Larion –
Grădinița, km. 45+458 – km. 46+072”. Valoarea totală estimată a contractului este de
713.781,51 lei.
Traseul liniei este în curbă cu raza de 350 m, aspect care conduce la accentuarea
fenomenului de degradare a traverselor de lemn și beton, precum și a prinderii șinătraversă, astfel încât starea actuală a căii este la limita instrucțională privind condițiile de
siguranța circulației prevăzute în reglementările specifice CF în vigoare. Totodată,
materialul mărunt de cale din alcătuirea suprastructurii căii înregistrează o uzură foarte
ridicată, iar prisma de piatră spartă este colmatată. În vederea asigurării condițiilor de
siguranța circulației feroviare este necesară executarea în regim de urgență a lucrărilor
de înlocuire a traverselor de lemn și beton cu traverse de beton armat precomprimat
placate, echipate cu prindere elastică, înlocuirea traverselor de lemn necorespunzătoare
de pe zona contrașinelor exterioare viaduct nr. 5 cu traverse de lemn impregnate de
stejar, înlocuirea materialului de cale uzat și defect, ciuruirea prismei de piatră spartă.
Anunțul mai fusese postat, cu aceeași valoare estimată, și pe 10 martie, așa cum a relatat
la vremea respectivă Club Feroviar, dar până la termenul limită de 11 aprilie nu au fost
depuse oferte, așa că procedura a fost anulată. Acum, termenul limită pentru primirea
ofertelor sau a cererilor de participare este data de 29 iunie 2022, ora 15:00. Oferta
trebuie să fie valabilă până pe 29 octombrie 2022.

Două licitații feroviare la Regionala Cluj
Regionala Cluj a CNCF CFR SA a lansat și ea două licitații feroviare. Primul anunț are
titlul ”Lucrări de înlocuire traverse din lemn cu traverse din beton şi aparate de cale”, iar
valoarea estimată este de 2.539.108,9 lei.
Procedura este împărțită în două loturi, astfel:
1. Lucrări de înlocuire traverse din lemn cu traverse din beton, pe linia 416 între
stațiile Rebrișoara – Ilva Mică de la km 27+543-39+673
Valoarea estimată fără TVA: 839.958,90 lei.
1. Lucrări de înlocuire aparate de cale pe beton nr.1 și 2 în stația Silindru pe linia
principală 400 Episcopia Bihor – Halmeu
Valoarea estimată fără TVA: 1.699.150,00 lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 4 iulie
2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 4 noiembrie 2022.
A doua licitație lansată are ca obiect ”Echipament feroviar” și o valoare de 473.312 lei. Și
în acest caz avem două loturi:
1. LOT 1 – Echipament feroviar – Bare reglabile echipate
Valoarea estimată fără TVA: 418.600,00 lei
1. LOT 2 – Echipament feroviar – Elemente de legătură utilizate la instalațiile SCB
Valoarea estimată fără TVA: 54.712,00 lei.
Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 10
iunie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 10 octombrie 2022.

Sursa: https://clubferoviar.ro/

