INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE
România
Transport Urban Piteşti
Achiziţionarea a 70 de autobuze marime standard (12 m) echipate cu podea coborâtă şi
serviciile conexe
Invitaţia de participare la licitaţie se emite ulterior Anunţului general privind achiziţia pentru acest
proiect publicat pe site-ul internet BERD, Notificări privind achiziţiile (www.ebrd.com) la 19 martie 2014.
S.C. Publitrans 2000 S.A., denumit în continuare „Cumpărător”, intenţionează să utilizeze o parte din
veniturile obţinute în urma unui împrumut de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
(Banca) pentru acoperirea costurilor proiectului Transport Urban Piteşti.
Cumpărătorul invită la depunerea ofertelor sigilate din partea furnizorilor pentru urmatorul contract care
care urmează să fie finanţat parţial din sumele împrumutate: achizitionarea a 70 de autobuze marime
standard (12 m) echipate cu podea coborâtă motor tip EURO 6, întreținere și echipamente de
diagnosticare, piese de schimb și de formare a personalului de întreținere și a şoferilor.
Licitaţia pentru contractele care urmează să fie finanţate din venituri provenite dintr-un împrumut de la
Bancă este deschisă firmelor din orice ţară.
Documentele de licitație pot fi obținute de la biroul de la adresa de mai jos, după plata unei taxe
nerambursabile de 1000 lei sau echivalentul în valută convertibilă.
Plata prin transfer bancar la: B.R.D. Pitesti, cont nr. RO58BRDE030SV05734310300, sau în numerar la
casieria SC Publitrans 2000 SA, Str. Depozitelor nr. 2L cod poștal: 110129, Pitesti, România.
La primirea dovezii corespunzătoare a plăţii taxei nerambursabile, documentele vor fi expediate cu
promptitudine prin curier. Cu toate acestea, nu se poate asuma nicio răspundere pentru pierderea sau
livrarea cu întârziere a acestora. La cerere, documentele pot fi, de asemenea, expediate prin mijloace
electronice, după prezentarea dovezii corespunzătoare privind plata taxei nerambursabile de către potenţialul
ofertant. În caz de neconcordanţă între formatul electronic şi cel tipărit al documentelor, documentul pe
suport de hârtie va avea întâietate.
Toate ofertele trebuie să fie însoțite de o garanție de participare de 1,5 milioane de lei sau echivalentul
într-o valută liber convertibilă.
Ofertele trebuie depuse la biroul de la adresa de mai jos înainte de 15 septembrie 2014, ora 10:00 am,
după care acestea vor fi deschise în prezența reprezentanților ofertanților care aleg să participe.
Registrul potenţialilor ofertanţi care au achiziţionat documentaţia de licitaţie poate fi consultat la adresa
de mai jos.
Potenţialii ofertanţi pot obţine informaţii suplimentare şi, de asemenea, pot studia şi achiziţiona
documentaţia de licitaţie de la următorul sediu:
Nume de Contact: Torok Daniela, şef compartiment achiziţii publice
Client: S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Adresa: Piteşti, str. Depozitelor nr. 2L, Argeş, România
E-mail: publitrans2000@publitrans2000.ro
Tel: +40 248213573, Fax: +40 248213577
Invitaţia pentru ofertanţi publicată pe site-ul BERD:

http://www.ebrd.com/english/pages/workingwithus/procurement/notices/project/140725a.shtml

