ANUNŢ PUBLICITAR

ADVERTISEMENT

Societatea Cupru Min SA cu sediul în
Abrud, Piaţa Petru Dobra nr.1 jud. Alba, România
tel.+40258-780083, fax +40258-780296, e-mail:
office@cuprumin.ro , organizează licitaţie
deschisă pentru vânzare concentrat de cupru
uscat. Cantitatea care se va vinde este de 43.500
tone. Durata contractului: 12 luni. Data limită de
depunere a ofertelor: 17.12.2020 ora 13:00. Data
limită pentru primirea solicitărilor de clarificare
privind conţinutul documentaţiei de atribuire este
27.11.2020. Data limită pentru transmiterea
răspunsurilor la clarificări este de 5 zile lucrătoare
de la primirea solicitării. Ofertele vor fi depuse în
limba română, cu valabilitate de minim 90 zile de
la deschidere. Deschiderea ofertelor va avea loc
pe data de 17.12.2020 ora 14:00 la sediul
societăţii. Criteriul de atribuire este oferta cea mai
avantajoasă din punct de vedere economic.
Documentaţia de atribuire, redactată în
limba română sau în limba engleză, pe suport de
hârtie sau pe suport electronic poate fi obţinută
gratuit de la sediul societăţii-compartiment
desfacere, în baza unei solicitări scrise care va
conţine toate datele de identificare, fiscale şi de
contact ale solicitantului. Documentaţia poate fi
ridicată personal, prin curier împuternicit sau
poate fi transmisă prin email.

Cupru Min SA Company based in Abrud,
1st Petru Dobra Square, Alba county, Romania,
tel.+40258-780083, fax.+40258-780296, e-mail:
office@cuprumin.ro, organizes an open tender for
sale of dry copper concentrate. Quantity to be
sold is 43,500 tons. Contract period: 12 months.
Deadline for offer submission: 17.12.2020, at
13:00. Deadline for the reception of clarification
request regarding the contents of the assignment
documents is 27.11.2020. Deadline for the
transmission of the answers to clarification
requests is 5 working days since the request
reception. The offers will be submitted in
Romanian language, with a validity of at least 90
days since the opening. The offers will be opened
on 17.12.2020 at 14:00, at company’s headoffice. The assignment criteria is the most
advantageous economic offer.
The tender documentation, in Romanian
or English, on hard copy or electronic format can
be obtained for free, from company’s
headquarters – sales department, based on a
written demand containing all the idetification,
tax and contact data of the applicant. The
documentation can be picked up personally, by
authorized courier or it can be sent by e-mail.
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