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Achiziţie publică pentru contractul de servicii sectorial
„Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniilor de cale ferată și
instalațiilor din Complexul Feroviar București"
În data de 10.07.2021, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. a lansat procedura de
achiziţie publică sectorială pentru contractul de prestări servicii „Studiu de fezabilitate
pentru modernizarea liniilor de cale ferată și instalațiilor din Complexul Feroviar București".
Anunţul de participare a fost publicat în SEAP cu numărul CN1032755/10.07.2021 și în JOUE
cu numărul 2021/S 132-352188. Atribuirea contractului de servicii se va face prin procedura
de licitaţie deschisă. Ofertele pot fi depuse până la data de 16.08.2021. Criteriul de atribuire
a contractului este cel mai bun raport calitate – preț conform componentelor stabilite: cea
financiară, cu o cotă de 40% și componenta tehnică cu o cotă de 60%.
Contractul de prestări servicii are ca obiectiv elaborarea studiului de fezabilitate conform
legislației în vigoare prin care se va prezenta varianta investițională optimă pentru
modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București, atât din punct de
vedere tehnico-economic, cât și operațional, ținând cont de necesitatea asigurării
interoperabilității depline a infrastructurii feroviare din Nodul feroviar București cu rețeaua
feoviară TEN-T, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1315/2013, Regulamentul Comisiei
1299/2014 și Directiva de interoperabilitate 2008/57/CE.
În cadrul contractului se vor analiza 605,700 km de linie desfășurată din care:
-

156,055 km pentru Complexul Feroviar București Nord
316,323 km pentru Inelul Feroviar București
133,348 km pentru conexiunile cu Inelul Feroviar București.

Obiectivele specifice ale investiției sunt următoarele:
• îmbunătățirea condițiilor de călătorie și de siguranță a circulației feroviare la nivelul
Complexului Feroviar București;
• eficientizarea managementul traficului pentru transportul de mărfuri la nivelul rețelei
feroviare naționale;
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•
•

prezentarea unei alternative competitive pentru transportul urban între diferitele
zone ale Regiunii București-Ilfov.
decongestionarea traficului rutier în Municipul București și reducerea factorului
poluat.

Valoarea estimată a contractului este de 22.537.410,05 lei fără TVA, din care 85% reprezintă
valoarea eligibilă acordată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea
Europei - CEF Sector Transport. Diferenţa de 15% din costurile eligibile și TVA sunt asigurate
de la Bugetul de stat. Perioada de implementare a contractului de servicii este de 21 luni.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei.
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