Regionala București a CFR SA vrea să monteze
inductori de cale. LISTA stațiilor vizate
26 Iulie 2022

Stația de frontieră Giurgiu Nord

Regionala București a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA caută
o firmă care să monteze inductori de cale în 14 stații.
În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat marți dimineață, în procedură
simplificată, anunțul de licitație ce are ca obiect ”Montarea inductorilor de cale de 500 Hz
lipsă din proiect și din teren la semnalele luminoase de intrare, de ieșire și de parcurs
amplasate pe liniile directe din stații și la semnalele de trecere BLA, aflate în exploatare
pe linii pe care se execută circulația trenurilor”. Valoarea totală estimată a contractului
este de 850.000 de lei, echivalentul a peste 170.000 de euro.

Stațiile de cale ferată vizate sunt următoarele: Chiajna, București Vest, Jilava, Giurgiu
Nord, Bălănoaia, Stănești, Chiriac, Frătești, Fusea, Mătăsaru, Găiești, Patroaia, Leordeni
și Călinești. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Condiții de participare la licitația pentru inductori de cale
Pentru participarea la procedura de achiziție se solicită lista lucrărilor executate în cursul
unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, însoţită de certificări de bună execuţie
pentru lucrările cele mai importante.
Experiența similară se va demonstra prin prezentarea unui contract sau cumul de
contracte din care să reiasă lucrări similare executate în ultimii cinci ani cu o valoare
individuală/cumulată de minimum 850.000 de lei fară TVA. Se va completa în acest sens
DUAE, de către fiecare ofertant, ofertant asociat, terț sustinător, subcontractant, cu
informațiile aferente situației lor, urmând că documentele justificative să fie prezentate de
către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluării ofertelor.
Garanția de participare la licitație este de 8.500 de lei. Termenul limită pentru primirea
ofertelor sau a cererilor de participare este data de 11 august 2022, ora 15:00. Oferta
trebuie să fie valabilă până pe 11 decembrie 2022.

Sursa: https://clubferoviar.ro/

