Craiova se uită lung după tramvaie noi. Licitația a fost anulată!
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Licitaţia pentru cumpărarea a 17 tramvaie noi pentru Craiova a fost anulată, deoarece nu
s-a înscris niciun participant. Astfel, orașul va rămâne cu flota de tramvaie veche de
peste 30 de ani.

Deşi mai mulţi producători şi-au arătat interesul pentru piaţa de tramvaie din România, niciunul
Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF

Craiova se uită lung după tramvaie noi. Licitația a fost anulată!
Categorie: Actualitate Publicat: Marți, 11 Iunie 2019 07:50 Scris de editie.ro Accesări: 824

nu a depus ofertă la licitaţia pentru 17 tramvaie noi în Craiova, până la termenul limită de luni,
10 iunie.
„Această procedură a fost anulată automat deoarece la data limită de depunere ofertă nu au
existat ofertanţi înscrişi", se arată pe platforma de achiziţii publice SICAP.
Primăria Craiova a încheiat, anul trecut, un parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice (MDRAP), minister care urma să se ocupe de achiziţia a 17 tramvaie
destinate transportului public din Bănie, în baza unui proiect cu fonduri europene.
Licitaţia a fost lansată pe 18 ianuarie 2019, a avut ca termen-limită de primire a ofertelor 6
martie, însă el a fost prelungit, se pare că la cererea unuia dintre ofertanţi. Valoarea contractului
a fost estimată la 170 de milioane de lei, respectiv 202.300.000 de lei cu TVA. Până să înceapă
procedura de achiziţie, Primăria a trebuit să modifice hotărârea de Consiliu Local prin care se
aproba parteneriatul cu MDRAP, pentru că ministerul a estimate greşit preţul unui tramvai (2
milioane de lei, în loc de 10 milioane).
Reprezentanţii municipalităţii spuneau, la mijlocul lunii aprilie, că speră ca măcar două din cele
17 tramvaie solicitate să ajungă în Bănie în acest an, furnizorul care va câştiga licitaţia urmând
să livreze marea partea a comenzii în 2020.

sursa: Mediafax
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