Regionala Constanța începe lucrări la un pod
feroviar pe linia Ciulnița-Slobozia Veche
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Regionala Constanța a
Companiei Naționale de
Căi Ferate CFR SA vrea să
înceapă lucrări la un pod
feroviar pe linia CiulnițaSlobozia Veche.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat luni anunțul de licitație ce are ca
obiect “Pod km. 15+250 linia 807 Ciulnița – Slobozia Veche – expertiză și DALI”. Valoarea
totală estimată a contractului este de 119.309,33 lei, echivalentul a peste 24.000 de euro.
Serviciul care se va achiziţiona constă în expertizare și întocmirea documentației de
avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru podul menționat, în condițiile impuse de
Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții actualizată, modificată și completată de
Legea nr.7/2020 și de instrucțiile în vigoare, în vederea stabilirii lucrărilor de rectificare a
cotelor de reazem, repararea banchetei cuzineților și reașezarea aparatelor de reazem,
necesare pentru desfășurarea circulației trenurilor în condiții normale de siguranță.
Durata de prestare a serviciului este de maximum 45 de zile de la data prevazută în
ordinul de începere a contractului și exclude perioada aferentă analizării, verificării și
avizării documentaţiei în CTE al SRCF Constanța și a eliberării certificatului de urbanism.

Licitație pentru un pod feroviar pe linia Ciulnița-Slobozia Veche.
Condiții de participare
Pentru participarea la procedura de achiziție, se solicită experiență similară. Ofertantul va
declara în DUAE principalele servicii similare prestate într-o perioadă care acoperă cel
mult ultimii trei ani, din care să reiasă prestarea de servicii similare în valoare
individuală/cumulată de minimum 119.309 lei fără TVA, la nivelul unuia sau a trei
contracte.
Serviciile similare acceptate sunt: servicii de proiectare, expertiză tehnică, elaborare
documentație DALI pentru infrastructura feroviară – poduri.
Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 25
august 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 25 noiembrie 2022.

Sursa: https://clubferoviar.ro/

