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Titlu: Licitatie internatională - Achizitia de autobuze
Licitaţie deschisă pentru furnizarea de autobuze pentru flota de transport urban de
pasageri a orașului Terrassa
Achizitia de autobuze
Denumirea licitatiei

Numar licitatie/cod de
identificare la organizator

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic avand in
vedere criteriile enuntate in caietul de sarcini.
2016/S 107-191970
Furnizarea de 15 autobuze pentru transport urban, impartite in 3
loturi:
Lot nr. 1: 4 autobuze diesel de 12 metri si 4 autobuze diesel de 18
metri.
Valoarea estimată fără TVA: 2.360.000 EUR

Obiectul licitatiei
Lot nr. 2: 1 microbuz (7-10 metri) diesel adaptat pentru persoane cu
mobilitate redusa.
Valoarea estimată fără TVA: 160.000 EUR

Produsele licitate
Valoare contract
Numele firmei organizatoare
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Adresa paginii web
Documentele licitatiei
(caiet de sarcini, etc.:
adresa de unde se poate
obtine, pretul achizitiei)
Termen limită pentru
primirea ofertelor sau a
cererilor de participare
Deschiderea ofertelor
Perioada minimă pe
parcursul căreia ofertantul
trebuie să își mențină oferta
Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)
Conditii contractuale
specifice
(legislatie locala, etc.)

Lot nr. 3: 6 autobuze hibrid de 12 metri.
Valoarea estimată fără TVA: 2.070.000 EUR
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice) :
34121100
4.590.000 EUR (fara TVA)
Transports Municipals D'Egara, S.A. (TMESA)
Carretera Nacional, 150, km 15
08227 Terrassa - SPANIA
+34 937311762
+34 937855615
guillermo.rios@tmesa.com
http://www.tmesa.com/index.asp?lang=ca&proces=artcilesDta&id=21
Pot fi obținute in mod gratuit, la punctul de contact mentionat

15 iulie 2016, ora 14:00.
26 iulie 2016, ora 12:00
6 luni de la data primirii ofertelor
Conform documentaţiei licitatiei.
Documentaţia se va prezenta in limba spaniolă sau catalană

Garantia de buna executie
Experienta necesara
Conditii de plata
Conditii de transport
Bonitate
Relatii suplimentare si
sprijin la BPCE
Data inregistrării

Nespecificat
Conform documentaţiei licitatiei.
Conform documentaţiei licitatiei.
Conform documentaţiei licitatiei.
Organism public.
BPCE Barcelona
Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona
Persoana de contact: Bogdan Badescu, consilier economic
Tel:+34 935343494 | Fax:+34 935343492
E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro
8.06.2016

