Regionala Craiova lansează lucrări pe Magistrala
100, pentru ridicarea restricțiilor de viteză
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Regionala
Craiova
a
Companiei
Naționale de Căi Ferate CFR SA
lansează lucrări pe Magistrala 100,
pentru ridicarea restricțiilor de viteză.
În sistemul electronic de achiziții publice a fost
postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Lucrări
de reparație pentru ridicare restricții de viteză pe
aparate de cale prin înlocuirea aparatelor de cale
nr. 1, 3, 5, 7, 11, 10, 4, 2 MTB Stația Butoiești –
Secția L4 Dr. Tr. Severin”. Valoarea totală
estimată a contractului, care trebuie dus la bun
sfârșit în termen de șase luni, este de 5.025.214
lei, echivalentul a peste un milion de euro.

În cadrul lucrărilor din Stația Butoiești se vor înlocui următoarele: aparate de cale
complete cu suport metalic de fixare electromecanism de macaz tip EM5 în sistemul de
montare în consolă pe traverse din beton la schimbător de cale și set bare reglabile
echipate pentru electromecanism de macaz EM5, schimbătoare de cale simple nr. 1, 3,
5, 7, 11, 10, 4, 2, tip 60, raza 300 m, tangenta 1/9, ace flexibile, deviație stânga/dreapta,
MTB. Aparatele de cale vor avea inima turnată. Se vor monta traverse din lemn normale
(esență stejar) de L=2,60 m, traverse din beton armat precomprimat tip T26 placate,
joante izolante lipite cu eclise consolidate (ranforsate), cupoane de racordare, șine, piatră
spartă 31,5 – 63 și material mărunt de cale.

Condiții de participare la licitația pentru lucrări pe Magistrala 100
Pentru participarea la procedură, este necesară prezentarea cifrei medii de afaceri
globale pe ultimii trei ani (2019, 2020, 2021), care trebuie să fie de minimum trei milioane
de lei.
De asemenea, se cere o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă
cel mult ultimii cinci ani, însoțită de documente care să ateste buna execuție pentru
lucrările cele mai importante. Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii cinci ani de
la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor a executat, la nivelul unui contract/mai
multor contracte, lucrări similare a căror valoare individuală/valoare cumulată a fost de
minimum trei milioane de lei fără TVA.
Valoarea garanției de participare este de 50.000 de lei. Termenul limită pentru primirea
ofertelor sau a cererilor de participare este data de 21 septembrie 2022, ora 15:00. Oferta
trebuie să fie valabilă până pe 21 ianuarie 2023.

Sursa: https://clubferoviar.ro/

