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România
TRANSPORT URBAN ÎN MUNICIPIUL ARAD – FAZA III
INVITAȚIE DEPUNERE OFERTE
Modernizarea depoului de tramvaie
Această invitație pentru depunerea de oferte urmează Cererii generale de oferte pentru acest proiect,
care a fost publicată pe site-ul BERD, Cereri de oferte (www.ebrd.com), în 25 aprilie 2015 și actualizat
în 23 februarie 2017.
Municipiul Arad, denumit în continuare „Achizitorul”, intenționează să utilizeze o parte din împrumutul
de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) pentru a acoperi costurile
PROIECTULUI „TRANSPORT URBAN ÎN MUNICIPIUL ARAD – FAZA a III-a”.
Achizitorul invită acum furnizorii să depună oferte sigilate pentru Contractul de mai jos, care va fi finanțat
cu o parte din împrumutului menționat.
ECHIPAMENTE PENTRU DEPOUL DE TRAMVAIE
Lot 1: Furnizarea de echipamente pentru întreținerea tramvaielor
Lot 2: Furnizarea și instalarea de structuri și echipamente pentru întreținerea tramvaielor
Se solicită oferte pentru unul sau mai multe loturi. Fiecare lot trebuie să aibă preț separat.
Licitația pentru contractele care urmează să fie finanțate din sumele împrumutate de la Bancă este
deschisă firmelor din orice țară.
Pentru a fi calificat în vederea atribuirii contractului, ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele
criterii minime:
Lot 1:



O cifră de afaceri anuală medie pe ultimii trei (3) ani: 330.000 echivalent EURO
Resurse financiare/active lichide: echivalent 180.000 EURO



Experiență: cel puțin două (2) contracte în ultimii cinci (5) ani, fiecare cu o valoare de cel puțin
180.000 EURO, care au fost finalizate cu succes și în mod substanțial și sunt similare cu

bunurile propuse. Similitudinea se va baza pe dimensiunea fizică, complexitate,
metode/tehnologie sau alte caracteristici descrise în Secțiunea VI, Cerințe de furnizare.
Lot 2:



O cifră de afaceri anuală medie pe ultimii trei (3) ani: 300.000 echivalent EURO
Resurse financiare/active lichide: 170.000 echivalent EURO



Experiență: cel puțin două (2) contracte în ultimii cinci (5) ani, fiecare cu o valoare de cel puțin
170.000 EURO, care au fost finalizate cu succes și în mod substanțial și sunt similare cu
bunurile propuse. Similitudinea se va baza pe dimensiunea fizică, complexitate,
metode/tehnologie sau alte caracteristici descrise în Secțiunea VI, Cerințe de furnizare.

Documentația de licitație se poate obține gratuit și doar în versiune electronică de la adresa de mai jos,
pe baza unei cereri în scris, furnizând următoarele informații:





Numele și adresa companiei care intenționează să depună oferta;
Numele, titulatura, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de email a persoanei
responsabile în numele companiei pentru această ofertă;
Adresa de email unde să fie trimise documentele de licitație în format electronic și
Oricare alt email unde vor fi trimise documentele de licitație și corespondențele viitoare cu
privire la licitație

După primirea cererii în scris, incluzând toate cele menționate mai sus, documentele vor fi livrate prompt
prin email la adresa(ele) de e-mail indicată(e) în cerere. Ofertantul potențial va fi responsabil pentru
corectitudinea adreselor de email și capacitatea de primire a documentelor de licitație în format
electronic.
Ofertele trebuie trimise la adresa de mai jos, înainte sau la data de 20/04/2017, ora 12:00 (ora locală),
când vor fi deschise în prezența acelor reprezentanți ai ofertanților care doresc să fie de față.
Registrul ofertanților potențiali care au achiziționat documentația de licitație poate fi verificat la adresa
de mai jos.
Ofertanții potențiali pot primi informații suplimentare de la biroul de mai jos, unde, de asemenea, pot
verifica și obține documentația de licitație:
Dl Iulian Morar
Șef Serviciul Achiziții
Municipiul Arad
Bulevardul Revoluției nr. 75, 310130, Arad, România
Tel: +40 257 281850, interior 289
Email: morar.iulian@gmail.com

