Licitație pentru ridicarea restricțiilor de viteză pe
Magistrala 900, în valoare de 187.000 de euro
13 aprilie 2020
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat o licitație pentru ridicarea
restricțiilor de viteză pe Magistrala 900, în valoare de 187.000 de euro.

În sistemul electronic de achiziții publice a
fost publicat luni dimineață anunțul de
licitație având ca obiect ”Lucrări de
reparaţie pentru ridicare restricţii de viteză
pe linii curente şi directe – SRCF Craiova”.
Lucrarea ce urmează a fi executată
presupune înlocuirea de aparate de cale în
Gara Roşiori Nord şi înlocuirea de traverse
din beton armat pe distanţa Roşiori Nord –
Măldăeni km 101+800 – km 103+200 fir II
respectiv: 742 de traverse din beton armat T 17 puse la dispoziţie de către Secţia L 2
Roşiori în Staţia Cf Olteni, 950 de traverse din beton armat T 26 puse la dispoziţie de
către Secţia L 2 Roşiori în Staţia Cf Fărcaşele, plăcuţe de cauciuc etc.
Valoarea totală estimată este de 908.351 de lei, echivalentul a aproximativ 187.000 de
euro. Durata de execuție este de cinci luni de zile.

Ridicarea restricțiilor de viteză pe Magistrala 900. Condiții de acceptare la
licitație
Pentru a fi acceptate la licitație, firmele trebuie să prezinte cifra medie de afaceri
anuală pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019), care trebuie să fie de minimum 700.000
de lei.
Se cere și experienţă similară. Ofertantul trebuie să prezinte o listă a lucrărilor realizate
în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, însoţită de certificate de
bună execuţie 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 700.000 de lei fără TVA. Tipurile de
lucrări de o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul contractului: lucrări de
construcţii, întreţinere, reparaţii linii metrou; lucrări de construcţii, întreţinere, reparaţii
linii pentru circulaţia tramvaielor; lucrări în domeniul feroviar altele decât cele supuse

procedurii de licitaţie respectiv: refacţie linii CF, înlocuire aparate de cale,
întreţinerea/reparaţia liniilor CF industriale; lucrări de construcţie/reparaţie/întreţinere
pod/podeţ.
Valoarea garanţiei de participare este de 9.000 de lei. Termenul limită pentru primirea
ofertelor sau a cererilor de participare este 18 mai 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să
fie valabilă până la data de 18 septembrie 2020.
Sursa: Club Feroviar

