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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Bucureşti, 17 iunie 2014 

 
 

Demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 

publică având ca obiect lucrări de cale de rulare, şina a III-a şi fir 

aerian de contact pentru Liniei de Metrou Magistrala 5  

 

În vederea realizării obiectivului de punere în funcţiune a Magistralei 5 de metrou S.C. 

METROREX S.A. a demarat procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

având ca obiect “Magistrala 5. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. Secţiunea 

1 -  Raul Doamnei -  Eroilor (PS Opera) şi Tronsonul 2. Universitate – Pantelimon. 

Sectiunea 1 -  Staţia, Depoul si Galeria de legătură Valea Ialomiţei. Lucrări de cale de 

rulare, şina a III-a şi fir aerian de contact. Finisaje şi sisteme de instalaţii”. 

 

Procedura de atribuire aplicată este “licitaţie deschisă”. 

Anunţul de participare a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) pe 

site-ul www.e-licitatie.ro, în data de 17.06.2014. 

Şedinţa de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 19.08.2014, ora 12°°. 

Valoarea estimată a contractului este de 856.397.300 lei, fără TVA (incluzând valoarea de 

77.854.300 lei aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute). 

Criteriul de atribuire a contractului este “preţul cel mai scăzut”. 

Durata estimată pentru executarea lucrărilor este de 16 luni. 

Sursele de finanţare ale achiziţiei sunt asigurate din sumele prevăzute pentru obiectivul 

Magistrala 5, respectiv buget de stat, credit extern BEI şi fonduri externe nerambursabile 

în cadrul Programului Operaţional Sectorial Transport.  

Scopul procedurii de achiziţie este contractarea lucrărilor necesare pentru punerea în 

funcţiune cu călători a liniei de metrou Magistrala 5, Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS 

Operă), inclusiv Staţia, Depoul şi galeria de legătură Valea Ialomiţei, respectiv a lucrărilor 

de cale de rulare, fundaţie cale de rulare, şina a treia, reţea aeriană de contact, a 

http://www.e-licitatie.ro/
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lucrărilor de arhitectură staţii – finisaje spaţii publice şi spaţii tehnice, realizarea 

lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor / instalaţii tehnologice: instalaţii electrice, 

instalaţii sanitare, instalaţii de încălzire, ventilare şi climatizare, instalaţii de curenţi 

slabi: fibră optică, radio, telefonie, ceasoficare, televiziune cu circuit închis, detecţie 

incendiu şi efracţie, instalaţii de control acces şi taxare automată, instalaţii de transport 

local călători (lifturi şi escalatoare). 

Proiectul „Linia de metrou Magistrala 5: Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă), 

inclusiv Staţia, Depoul şi galeria de legătură Valea Ialomiţei”, din cadrul căruia face parte 

şi prezentul contract de achiziţie, are ca obiectiv punerea în funcţiune cu călători a unei 

noi linii de metrou ce are o lungime de 7 km şi cuprinde 10 staţii şi un depou. Linia 

urmăreşte axul Str. Râul Doamnei/Valea Ialomiţei şi Drumul Taberei, din zona Râul 

Doamnei spre Parcul Drumul Taberei, Favorit, Orizont, până la Academia Militară şi mai 

departe, de-a lungul Bulevardului Eroilor până la staţia de metrou existentă - Eroilor (Linia 

1-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoană de contact: Andreea Robe 

Email: andreea.robe@metrorex.ro 

Societatea Comercială de Transport cu Metroul- Metrorex S.A. 

Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sect. 1, site: www.metrorex.ro 

Tel: 021 336 00 90, interior 5398  
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