ANUNŢ PUBLICITAR
Primăria oraşului Târgu Lăpuş, cu sediul în Târgu Lăpuş, Str. Ţibleşului, nr. 2, Judeţul
Maramureş,
cod
poştal 435600,
telefon
+40262384465,
fax
+40262385403,
email:
primaria_tgl@yahoo.com, cod fiscal 3694861, aduce la cunoştinţă celor interesaţi, următoarele :
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice ,cu
prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu Ordinul nr.353/2007 al
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu Ordinul nr. 263/2007 al preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, privind aprobarea
Normelor – cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local şi cu H.C.L. Târgu Lăpuş nr.75/2013, privind delegarea prin concesiune a
gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în oraşul Târgu Lăpuş, Primăria
oraşului Târgu Lăpuş organizează licitaţie publică deschisă pentru atribuirea Contractului de
delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate în oraşul Târgu Lăpuş.
Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate, este de 6 (şase ) ani .
Concesionarea serviciului de transport public local prin curse regulate în oraşul Târgu Lăpuş,
se atribuie în scopul asigurării transportului de persoane prin curse regulate, pe următoarele trasee,
după cum urmează :
1. Traseul nr. 1: Targu Lăpuş – Rohia - şcoală – 7,5 km
2.

Traseul nr. 2 : Târgu Lăpuş - Fântânele – (capăt) la pârâu

3.

Traseul nr. 3: Târgu Lăpuş – Boiereni – Biserica – 11,5 km

4.

Traseul nr. 4: Târgu Lăpuş – Răzoare sat capăt - 9,5 km;

- 12 km

41. Traseul nr. 4: Răzoare sat capăt - Groape 4,5 km
5. Traseul nr. 5: Târgu Lăpuş – Răzoare şcoala Olanda -7 km
6. Traseul nr. 6: Târgu Lăpuş – Borcut capăt – 5 km
7. Traseul nr. 7: Târgu Lăpuş – Inău intersecţie şcoală - 10 km
8. Traseul nr. 8: Târgu Lăpuş – Dumbrava capăt

- 6 km

9. Traseul nr. 9: Târgu Lăpuş – Dobric capăt – 8 km
10. Traseul nr.10: Târgu Lăpuş – Stoiceni intersecţie Casa albă – 8,5
11. Traseul nr.11 Târgu Lăpuş – Cufoaia şcoală 7,5 km
12. Traseul nr.12: Târgu Lăpuş – Dămăcuşeni capăt spre Lupoaia - 4,5 km
13. Traseul nr.13: Târgu Lăpuş – Rogoz capăt spre Lăpuşul Românesc - 7,5 km
14. Traseul nr.14: Târgu Lăpuş – Rogoz capăt spre Libotin - 7,5 km
Documentaţia de atribuire a contractului este pusă la dispoziția operatorilor economici gratuit
la următoarea adresă www.primariatargulapus.ro.
Ofertele se depun la sediul Primăriei oraşului Târgu Lăpuş, secretariat, etajul 1, camera 16,
până la data de 14.03.2014 ora 10.00.
Ofertele vor fi deschise la data de 14.03.2014, ora 12.00, la sediul Primăriei oraşului Târgu
Lăpuş, sala de şedinţe, etajul 2, camera 33, în prezenţa reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor şi
a comisiei de evaluare.

Garanţia de participare la licitaţie este de 2000 lei şi se poate constitui prin scrisoare de
garanţie bancară, ordin de plată în contul RO43 TREZ 4405 006X XX00 0037 deschis la Trezoreria
Târgu Lăpuş sau lichidităţi depuse la casieria instituţiei.
Perioada de valabilitate a ofertelor este de 90 de zile de la deschiderea lor. Actele doveditoare
privind calităţile şi capacităţile cerute ofertanţilor, sunt cele prezentate în documentaţia de
licitaţie. La licitaţie pot participa numai societăţi comerciale autorizate ca operatori de transport
public de persoane, conform legii. Fiecare participant poate depune o singură ofertă.
Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de concesiune este oferta cea mai avantajoasă
din punct de vedere tehnico - economic.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria oraşului Târgu Lăpuş, Compartiment
Achiziţii Publice, et.1, cam 20.
PRIMAR,
Mitru LEȘE

Compartiment Achiziții Publice
Claudiu FULOP

