Biroul de Promovare
Comercial-Economică Viena
Tel: 0043-1-503.89.40
Destinatari:
Fax:
0043-1-504.14.62
Email: viena.economic@mae.ro

Participarea firmelor româneşti ȋn calitate de contractori sau subcontractori
la proiecte care se derulează ȋn Austria

Participarea la licitaţii publice
Firma Bundesbeschaffung GmbH (BBG) (www.bbg.gv.at), aflată ȋn subordinea
Ministerului Federal de Finanţe, se ocupă la nivel federal de organizarea licitaţiilor publice
pentru achiziţia de bunuri şi servicii pentru ministerele federale, provincii, oraşe, municipii
şi alte instituţii ale statului austriac. În ultimii ani şi firme private fac achiziţii prin
intermediul sistemului centralizat oferit de BBG, deoarece preţurile obţinute sunt foarte
bune. În anul 2017 circa 1,43 miliarde euro au fost tranzacţionaţi prin intermediul
contractelor BBG. Sunt oferite soluţii de e-achiziţii publice: e-Shop, e-Turism, e-Licitaţie şi
e-Facturi.
Anunţurile
de
licitaţii
publice
BBG
pot
fi
consultate
la
adresa
https://www.bbg.gv.at/lieferanten/ausschreibungen/alle/. Accesul la documentele
licitaţiilor este liber, dar doritorii trebuie să se ȋnregistreze ȋn sistemul informatic prin
crearea unui cont de utilizator pentru a putea accesa documentaţia aferentă licitaţiilor.
Această ȋnregistrare este obligatorie, conform organizatorilor, pentru a avea informaţii
despre cei care doresc să participe la licitaţii şi a ȋi putea ȋnştiinţa pe această cale de
eventualele modificări/completări apărute ȋn documentaţiile de licitaţie. BBG organizează
sesiuni de informare pentru cei care doresc să participe la licitaţii publice. Mai multe
informatii găsiţi la https://www.bbg.gv.at/forum/bbg-forum-lieferanten/ . Anual se
organizează şi un târg “BBG Messe – Nutzen.Leben”, de regulă ȋn a doua jumătate a lunii
martie, la care furnizorii BBG ȋşi expun oferta de produse şi servicii pentru reprezentanţii
instituţiilor şi firmelor austriece interesate de achiziţii prin intermediul BBG.
Firmele româneşti pot participa la licitaţii prin depunere de ofertă directă sau prin
colaborare cu firme austriece care sunt deja furnizori ai BBG. Lista acestora se găseşte la
adresa:
https://www.bbg.gv.at/fileadmin/daten/Downloads/Partnersiegel_Listen/190205_BBG_Pa
rtnersiegel_Organisationen.pdf .
Din discuţiile purtate de BPCE Viena cu reprezentanţii BBG a reieşit disponibilitatea
acestora de a organiza o acţiune/eveniment de prezentare a produselor şi serviciilor unor
firme româneşti, capabile să participe la astfel de licitaţii publice, către responsabilii BBG
Ambasada României în Republica Austria
Prinz-Eugen-Strasse 60, 1040 Viena, Austria • Tel.: +43 (0) 1 505 3227-200 • Fax: +43 (0) 1 504 1462 • viena@mae.ro • http://viena.mae.ro

de pe domeniile respective, pentru un prim contact şi o informare a acestora cu privire la
caracteristicile acestor produse şi servicii.
Lucrările de construcţii şi renovare la clădirile vechi aflate ȋn proprietatea statului,
precum
şi
construcţiile
noi,
sunt
ȋn
mare
parte
gestionate
de
Bundesimmobiliengesellschaft M.B.H. (BIG) (www.big.at) şi firma fiică a acesteia ARE
Austrian Real Estate GmbH (ARE) (www.are.at). Anunţurile de licitaţii pot fi consultate la
adresa
https://big.vergabeportal.at/List,
iar
proiectele
acestora
la
adresa
https://www.big.at/projekte/. Şi ȋn acest caz accesul la documentaţie presupune crearea
unui cont de utilizator.

Participarea la licitaţii publice UNIDO - !!!!

La Viena se află Departamentul de Achiziţii al UNIDO, cel care organizează licitaţiile
publice pentru achiziţia produselor şi serviciilor folosite ȋn proiectele de dezvoltare
industrială din ȋntreaga lume pe care UNIDO le coordonează. Anunţurile de licitaţii se pot
consulta pe portalul acestora la https://procurement.unido.org/ Accesul la documentele
licitaţiilor este liber, dar doritorii trebuie să se ȋnregistreze ȋn sistemul informatic prin
crearea unui cont de utilizator pentru a putea accesa documentaţia aferentă licitaţiilor.
Această ȋnregistrare este obligatorie, conform organizatorilor, pentru a avea informaţii
despre cei care doresc să participe la licitaţii şi a ȋi putea ȋnştiinţa pe această cale de
eventualele modificări/completări apărute ȋn documentaţiile de licitaţie.

Participarea la licitaţii publice ONU - !!!!

Platforma generală de achiziţii publice a Organizaţiei Naţiunilor Unite, denumită
United Nations Global Marketplace (https://www.ungm.org) poate, de asemenea, să fie
folosită de firmele româneşti pentru plasarea produselor şi serviciilor lor, prin participarea
la procesul de depunere de oferte. Şi aici este necesară parcurgerea unui process de
ȋnregistrare. Firmele trebuie să ȋşi dea datele de ȋnregistrare ale firmei, persoană de
contact, precum şi o descriere a produselor şi serviciilor pe care le pot oferi. Ele sunt
ȋnregistrate ȋn baza de date a posibililor furnizori ONU şi pot fi văzute de toţi responsabilii
de achiziţii din cadrul organizaţiei. Anunţurile de cereri de ofertă pentru licitaţii publice
pot fi vizualizate la adresa https://www.ungm.org/Public/Notice. Firmele pot opta şi
pentru opţiunea de a fi anunţate pe e-mail despre cererile de ofertă viitoare prin
TenderAlertService la https://www.ungm.org/Public/TenderAlertService.

Proiecte de infrastructură viitoare care se vor dezvolta ȋn Austria:

Căi ferate – proiecte dezvoltate de ÖBB (Societatea de Căi Ferate a Austriei)


Modernizare cale ferată Kufstein-Scaftenau şi Schaftenau-Kundl la graniţa cu
Germania, ÖBB (Căile Ferate Austria) ȋn colaborare cu Deutsche Bahn (Căile Ferate
Germania)







Modernizare staţie de cale ferată Neumarkt-Köstendorf – 2 noi platforme, terminal
de autobuze şi parcare Park&Ride pentru 300 locuri
Modernizare cale ferată Linz-Wels – extindere la 4 linii şi parcare Park&Ride
Modernizare cale ferată dintre Viena Süßenbrunn şi Berhardsthal Austria Inferioară –
66 km cale ferată
Linie nouă de cale ferată de la Köstendorf la Salzburg
Linie nouă de cale ferată pentru conectarea părţii de est cu cea de vest a Vienei

Mai multe informaţii pot fi consultate la adresa:
https://infrastruktur.oebb.at/en/projects-for-austria

Căi rutiere – proiecte dezvoltate de ASFINAG (Societatea de Căi Rutiere a Austriei)







Drum rapid S8 Marchfeld – 14,4 km – construcţie planificată să se desfăşoare ȋn
perioada 2020-2022
Drum rapid S34 Traisental – construcţie nouă St. Pölten / Hafing - Knoten St. Pölten
/ Vest (A 1) - Wilhelmsburg – 9 km – construcţie planificată să se desfăşoare ȋn
perioada 2020-2024
Drum rapid S10 Mühlviertler – Freistadt Nord – Rainbach Nord – 7,1 km – construcţie
planificată să se desfăşoare ȋn perioada 2021-2024
Drum rapid S36 Murtal – extindere drum Judenburg – St. Georgen
– 7,1 km –
construcţie planificată să se desfăşoare ȋn perioada 2023-2028
Drum rapid S18 Bodensee – nod Lauterach – deciyia finală cu privire la construcţie
se va lua ȋn 2020

Mai multe informaţii pot fi consultate la adresa:
https://www.asfinag.at/verkehrssicherheit/bauen/bauprojekte/

Căi aeriene – proiect dezvoltate de Flughafen Wien AG (Aeroportul Viena)


Extinderea aeroportului Viena - construcţia celei de a-3-a piste de decolare – este
necesară obţinerea acordului de mediu

Mai multe informaţii pot fi consultate la adresa:
https://www.viennaairport.com/unternehmen/flughafen_wien_ag/3_piste

Dobândirea statutului de furnizor agreat al firmei Porr AG

Firma de construcţii Porr AG foloseşte intern un sistem de furnizori agreaţi, de la
care sunt folosite produsele, atunci când se depun ofertele de preţ ale Porr pentru
contractarea de noi lucrări de construcţii. Statutul de furnizor agreat al Porr presupune
semnarea unui precontract ȋntre firma furnizoare şi Porr, prin care firma face o ofertă de
produse pe care le poate oferi către firma Porr ȋn decursul unui an calendaristic şi preţurile

acestor produse, care trebuie să se menţină pe ȋntreaga perioadă a anului. Acest preţ
trebuie să includă şi un comision, de regulă 1-3% din sumă, care se va plăti firmei Porr dacă
aceasta va achiziţiona respectivul produs ȋn cursul anului şi este considerat de Porr AG ca
fiind o taxă de gestionare o informaţiilor la nivelul sistemului informatic aferent bazei de
date cu furnizori agreaţi. Dacă produsele firmei sunt comandate ȋn mod ferm pentru una
dintre lucrările pe care Porr le va executa, se va semna un contract ȋntre firma Porr AG şi
firma furnizoare ȋn care sunt stipulate toate condiţiile contractuale (preţuri, cantităţi,
termene de livrare, plăţi, alte clauze).
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