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Apľobat,

GENERAL,

Mocanu

de călătoľi cu metľoul pe

având ca obiect:
Magistľala 2. Berceni

inteľstaţii'o

METROREX S.A. a iniţiat, prin publieaľęa îndata de Ż6.1L20

9 pe site-ul qlicj1ţ]!iqJ:ĺ2 (SEAP) a

privind atribuiľea contľactului
de călătoľi cu metľoul pe
pe inteľstaţii'o, cu sursa de
Magistľala 2. Beľceni Modeľnizaľea instalaţiiloľ pe
finanţaľe asigurată din sumele pľevăzute pentľu obięctivul de in
Buget
de Stat şi fonduľi exteľne
Magistľalele I, Ż, 3 şi Tľonsonul de Legătuľă de metrou, ľespectiv
2014 -Ż0Ż0.
neľambuľsabile încadrul Pľogľamului opeľaţional Infľastructuľă
a3.Ż0Ż0 de opeľatoĺul economic
Unrraľe solicităľii de claľiťrcăľipostatá înSEAP îndata dę
.Ż0Ż0, prin caľe au fost sesizate la
, înľegistľatăla METROREX S.A. cu nľ. M01/4668l25
/ corectare condi1ionează
lrivelul Caietului de saľcini o seľie de aspecte a căľor länuľire /
nÎ.M.09.03 .0l l IŻ4l07 .04.2020
elaborarea înbune conditrii a ofefięloľ încadrul pľoceduľii, înbaza N
proceduľa de achiziţie mai sus menţionată a fost suspendatä înSEAP.
Intermediaľ Pentru Transpoľt
Prin adresa lľ. |7775/10.07.Ż0Ża a Direcţiei Genęľală
nľ. l59650/10.08 a Proięctantului
îru'egistľatăla METROREX S.A. cu nľ. M01/109117l13.07.2020 şi
l l I290Żl 11 .08.2020 refeľitoaľe Ia
Gęneľal METROUL S'A. înľegistľatála METROREX S.A' cu nľ
acestora ĺezvhă. că soluţiile
modalita1ile de deblocaľe a suspendării proceduľii de achiziţie, din
docuľnentaţiei tehnico propuse pľesupun modiÍicări majoľe ale Documęntaţiei de Atľibuiľę
economice, ľevizuiľea valorii estimate etc).
de atľibuĺľea contľactului
Faţă de aspectele mai sus pľezentate, pľopunem anularea
sectoľial având ca obiect: ţ'Imbunätăţirea seľviciiloľ de tľanspoľt blic de călătoľi cu metľoul pe
pe inteľstaţii'', întemeiul
Magistľala 2. Beľceni - Pipeľa. Inlocuiľe cale de ľulaľe şĺ
sectoľiale cu modiÍicăľile
pľevedeľilor art,Ż25, alin. 1,lit. c)' din Legea nr.99ĺŻ016 privĺnd
_
procedura
de atribuire a
a
anulą
ulteľioare
de
obligaţia
completăľile
contľactąntă
ąre
'(Entitatecł
şi
încăIcăľiaĺe pľevedeľilor ĺegale
contractului sectoriąl/acoľdului-cadľu înurmăţoąrele cazuri: c)
încheiereacontractului''
afectează pľoceduľa de atribuire sau dacă esle
Cu stimă,
anunţului de participaľe nľ
sectorial având ca obiect:

DIRECToR ACHIZIŢI PUBLI
Rudniţch
ing.
/ ŞEFSERVICru A'P.F.N.,
ing. Romulus Auľelian Bľatu
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