
Cursele spre Milano, Venetia, Roma, Madrid si Barcelona raman in aer
Firmele de transport aerian nu s-au aratat interesate sa deschida noi curse la Sibiu spre destinatii ca
Milano, Venetia, Roma, Madrid si Barcelona, si nu au depus nicio oferta la licitatiile organizate zilele
acestea de Consiliul Judetean Sibiu. 
  
  "Pentru achizitia prin selectie publica pentru acordare de ajutor financiar la deschiderea de noi trasee -
Madrid si Barcelona - la Consiliul Judetean Sibiu si la Aeroportul International Sibiu nu a fost depusa
nicio oferta. Licitatia va fi reluata in perioada urmatoare", anunta Consiliul Judetean.
  
  Nici pentru rutele Milano, Venetia si Roma, pentru care licitatia a avut loc ieri nu s-a depus nicio oferta,
insa exista o companie interesata.
  
  Aceasta a trimis o solicitare pentru prelungirea perioadei de depunere si deschidere a ofertelor pentru
rutele Milano, Venetia si Roma. Consiliul Judetean a admis prelungirea perioadei, iar termenul de
depunere a ofertelor a fost stabilit pana in data de 30 septembrie 2013, ora 12, urmand ca deschiderea
ofertelor sa aiba loc in 1 octombrie 2013, ora 10.
  
  "Ţinand cont ca pregatirea unui dosar pentru un asemenea gen de activitate necesita destul de mult timp,
Consiliul Judetean Sibiu a acceptat prelungirea termenului de depunere a ofertei. Doresc sa subliniez ca
orice operator aerian interesat sa deschida rute spre cele trei destinatii este invitat sa ia caietul de sarcini
si documentatia aferenta de la Aeroportul International Sibiu si sa isi depuna oferta ", a declarat
vicepresedintele Consiliului Judetean Sibiu, Ioan Banciu, presedintele comisiei de selectie a ofertelor.
  
  Consiliul Judetean liciteaza noi destinatii de pe Aeroportul International Sibiu, iar firmele care deschid
noi rute pot primi ajutoare de stat substantiale.
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