A inceput licitatia pentru marirea
pasajului rutier de pe Dacia

” Monceanu, vicele „care este” ” întrebat care sunt criteriile în baza că
rora va fi aleasă firma câștigă toare, vicele Monceanu a spus, cam încurcat, ce-i
drept: „Există o comisie care va analiza toate ofertele. Nu îmi aduc aminte acum V-am
rugat să participați la licitație, dar pentru dumneavoastră e greu și acum veniți și
îmi puneți mie tot felul de întrebări. Nu discutăm în conferința de presă criteriile
După care se alege firma câștigă toare „<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemasmicrosoft-com:office:office" />

Licitația pentru desemnarea ﬁrmei ce va executa lucrările de mărire a pasajului rutier de pe strada Dacia,
a avut loc zilele trecute, la Primăria Râmnicului. Una din ﬁrmele care s-a arătat și-a arătat disponibilitatea de a
se înscrie în lupta pentru câștigarea licitației a fost respinsă, deoarece a depus oferta După data limită. Astfel, în
cursă au mai rămas doar două ﬁrme: Oltcarn Vâlcea și Concefa Sibiu Filiala Râmnicu Vâlcea. Patronul ﬁrmei
vâlcene Oltcarn este, nimeni altul decât, Nicolae Soﬁanu, colegul de partid al viceprimarului Constantin
Monceanu. Întrebat care sunt criteriile în baza că rora va ﬁ aleasă ﬁrma câștigă toare, vicele Monceanu a spus,
cam încurcat, ce-i drept: „Există o comisie care va analiza toate ofertele. Nu îmi aduc aminte acum V-am rugat
să participați la licitație, dar pentru dumneavoastră e greu și acum veniți și îmi puneți mie tot felul de întrebări.
Nu discutăm în conferința de presă criteriile După care se alege ﬁrma câștigă toare „. Ne-a lămurit buștean.
Firma patronată de liberalul Soﬁanu a prezentat o ofertă de 516.508 Euro, iar Concefa Sibiu a avut o ofertă de

462.971 Euro. În cursul acestei săptămâni, reprezentanții primăriei vor analiza ofertele și vor desemna câștigă
torul. După trecerea perioadei legale de depunere a contestațiilor și semnare a contractului, ﬁrma câștigă toare
va începe lucrările care au termen de ﬁnalizare 6 luni.
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