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Fonduri alocate de Uniunea Europeană pentru Consultanță în
domeniul managementului execuției și pentru verificarea
execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă
obiectivului de: „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov –
Simeria, componentă a Coridorului Pan European IV, pentru a
asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h,tronsonul
Sighişoara – Coșlariu” Lotul 2
În data de 2 0 iunie 2014 la sediul Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” S.A. a fost
semnat contractul de prestări servicii pentru Consultanță în domeniul managementului
execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă
obiectivului „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a
Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160
km/h, tronsonul Sighişoara - Coșlariu”, inclus în Programul Operaţional Sectorial –
Transport 2007-2013, Axa Prioritară 1.
Valoarea totală a acestui contract este de 26.190.599,00 lei fără TVA (32.476.342,76 lei cu
TVA) din care 22.262.009,15 lei reprezintă sprijinul financiar nerambursabil acordat de
Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial
„Transport” 2007-2013, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat.
Principalul obiectiv al contractului atribuit în data de 20 iunie 2014 asocierii
METROPOLITANA MILANESE S.p.A. - S.C. EXE COMPANY.RO SRL – PROGETTISTI ASSOCIATI
TECNARC SRL – 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA, lider al asocierii fiind
declarat METROPOLITANA MILANESE S.p.A., este de a oferi servicii de consultanţă în
domeniul ingineriei şi construcţiilor şi servicii de supraveghere a lucrărilor.
Contractul a fost atribuit în urma desfăşurării unei licitaţii deschise cu anunț de participare
publicată în SEAP, iar beneficiarul acestuia este Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.
Durata de execuţie a serviciilor este de 67 luni de la data emiterii notificării de către
Autoritatea Contractantă a începerii prestării serviciilor.
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