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Anunţ de participare 
Nr.5897 din 14.06.2010 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: 
MUNICIPIUL BACĂU (PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU) 
Adresa postala: Strada Mărăşeşti nr.6, Localitatea: Bacău, Cod postal: 600017, 
Romania, Tel.0234.581.849, Email: contactprimarie@primariabacau.ro, Fax: 
0234.588.757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro 
I.2) Hotararea privind stabilirea modalitatii de gestiune: 
Hotararile Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 91 din 16.04.2010 si  nr.163 din 
27.05.2010 privind aprobarea documentatiei de atribuire a gestiunii serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuze din municipiul Bacau  
 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII  

II.1) Descrierea delegarii de gestiune 
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de delegare de gestiune de catre 
autoritatea contractanta 
DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE 
PERSOANE PRIN CURSE REGULATE CU AUTOBUZE IN MUNICIPIUL BACĂU 
II.1.2) Tipul contractului de delegare a gestiunii si locul de executare a lucrarilor, 
de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor 
Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuze 
Locul principal de prestare:  
Traseele de transport in comun din municipiul Bacau prevazute in Programul de 
transport local anexa 6 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Bacau nr.163 din 
27.05.2010 privind aprobarea documentatiei de atribuire a gestiunii serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuze din municipiul 
Bacau.  
 
 
II.1.3)Anuntul implica: 
Un contract de delegare de gestiune 
II.1.4) Descrierea succinta a contractului de delegare a gestiunii 
Asigurarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate cu autobuze pe 
traseele din municipiul Bacău conform caietului de sarcini aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local al municipiului Bacau nr.163 din 27.05.2010 privind aprobarea 
documentatiei de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane 
prin curse regulate cu autobuze din municipiul Bacau  
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II.1.5)Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii 
publice 
Nu 
II.1.6)Împărţire în loturi 
Nu 
II.1.7)Vor fi acceptate variante 
Nu 
II.2) Domeniul contractului de delegare de gestiune 
II.2.1)Domeniul  
Asigurarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate cu autobuze pe 
traseele din municipiul Bacău conform caietului de sarcini aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local al municipiului Bacau nr.163 din 27.05.2010 privind aprobarea 
documentatiei de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane 
prin curse regulate cu autobuze din municipiul Bacau  
Nivelul minim al redeventei: 0,2% din veniturile lunare ale operatorului:  
 Moneda: RON 
II.2.2) Opţiuni 
Nu 
II.3Durata contractului sau termenul pentru finalizare 
6 ani începând de la data semnarii de ambele parti. 
 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) Conditii referitoare la contract 
III.1.1)Depozite valorice şi garanţii solicitate 
Da 
Garantia de participare la licitatie este echivalentul in lei a sumei de 10 000 euro, 
calculat la cursul oficial BNR din ziua platii. 
Plata ce se va efectua de catre fiecare ofertant cu cel putin o zi inainte de data 
depunerii ofertei, prin OP in contul RO28TREZ0615006XXX000234 deschis la 
Trezoreria Municipiului Bacău 
Valabilitatea garantiei de participare la licitatie: 
            Ofertantul va pierde garanţia de participare la licitaţie dacă îşi retrage oferta 
înainte de desemnarea câştigătorului sau dacă, fiind declarat câştigător, refuză să 
semneze contractul de delegare a gestiunii. 
             Garanţia de participare la licitaţie a ofertantului declarat câştigător va fi reţinută 
de către autoritatile publice până la momentul semnării contractului de delegare. 
            Autoritatile publice sunt obligate să restituie celorlalţi ofertanţi garanţia de 
participare la licitaţie, în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câştigător. 
 
III.1.2)Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţii 
relevante 
Nu este cazul 
III.2.Condiţii de participare  
III.2.1) Informatii privind situatia juridica a operatorilor economici, inclusiv 
cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului  
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Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
-Declaratie privind eligibilitatea, Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea 
în prevederile Legii 85/2006, cu modificările ulterioare si privind indeplinirea obligatiilor 
de plata a impozitelor si taxelor catre stat si cele locale; Certificatul constatator eliberat 
de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa competentă, în original sau copie 
legalizată din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate pentru transportul 
rutier de persoane;Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului, copie legalizată sau xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul, 
cu semnătură şi ştampilă, Licenţa de transport eliberată de Autoritatea Rutieră Română, 
valabilă la data deschiderii ofertelor 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
Situatii financiare aferente exercitiului financiar 2009(bilant) 
III.2.3) Capacitatea tehnica 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate in 
documentatia de atribuire aprobata prin Hotararea nr.163 din 27.05.2010 a Consiliului 
Local al Municipiului Bacau. 
III.2.4)Contracte rezervate 
Nu 
 
Sectiunea IV: PROCEDURA 

IV.1)Tipul procedurii 
IV.1.1.Tipul procedurii 
Licitaţie publica deschisa sau negociere directa in cazul in care doua licitatii publice 
deschise consecutive nu conduc la desemnarea unui castigator 
IV.2) Criterii de atribuire 
IV.2.1)Criterii de atribuire 
Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic în ceea ce priveşte : 
-criteriile menţionate în continuare 
Criterii punctaj 
1.Vechime parc de mijloace de transport(autobuze) - maxim 50 puncte 
Punctele se cumuleaza pentru mijloc de transport in parte,inclusiv pentru cele de 
rezerva si se face media aritmetica a acestora. 

2.Cifra de afaceri la 31.12.2009-maxim 10 puncte 
Punctaj stabilit în funcţie de valoarea cifrei de afaceri în anul 2009 
3.Valoarea programului de investiţii pe termen scurt-maxim 10 puncte 
Punctaj stabilit în funcţie de valoarea programului de investiţii pentru următorii 3 ani 
4.Redevenţă propusă-maxim 10 puncte 
Punctaj stabilit în funcţie de valoarea redevenţei 
5.Nivelul tarifelor pentru titlurile de călătorie-maxim 20 puncte 
Punctaj stabilit în funcţie de nivelul tarifelor pentru titlurile de călătorie  
IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică 
Nu 
IV.3.Informatii administrative 
IV.3.1. Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta 
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IV.3.2)Anunţuri publicate(anunţ publicat)anterior privind acelaşi contract 
Nu 
IV.3.3)Condiţii de obţinere a caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire 
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la 
documente: 
 Incepand cu data de 18 iunie 2010 intre orele 8.00-16.00 in zilele lucratoare,respectiv 
8.00-12.00 in zilele nelucratoare, cel mai tarziu in termen de 2(doua) zile lucratoare de 
la primirea de catre autoritatea contractanta a unei solicitari. 
  Operatorii de transport interesati au obligatia de a depune diligentele necesare astfel 
incat respectarea de catre autoritatea contractanta a perioadei de mai sus sa nu 
conduca la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai 
putin de 2(doua) zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. 
Documente de plată: DA 
Preţul: 350 lei 
Condiţii şi modalitatea de plată: Depunere numerar la casieria autoritatii contractante 
sau achitat cu OP în contul nr. RO28TREZ0615006XXX000234 deschis la Trezoreria 
Municipiului Bacău 
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 
   17 iulie 2010 orele 12.00 
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactată oferta sau cererile de 
participare 
Romana 
IV.3.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta 
 120 de zile de la data depunerii: 
IV.3.7)Condiţii de deschidere a ofertelor 
Data: 19 iulie 2010 orele 10.00 
Locul: Primăria Municipiului Bacău, strada Mărăşeşti nr.6, Bacău 
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor 
Da 
Membrii comisiei de evaluare, reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor si reprezentanti 
ai ANRSC  
Sectiunea V: INFORMATII SUPLIMENTARE 

V.1) Contractul este periodic 
Nu 
V.2)Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare 
Nu 
V.3) Informatii suplimentare 
V.4) Cai de atac 
Conform legislatiei in domeniu 
V.5) Serviciul de la care se pot obtine informatii si documentatia de atribuire 
Compartiment Autorizare Activitate Economica si Transport 
Adresa postala: strada Mărăşeşti nr.6, Localitatea: Bacău, Cod postal: 600017, 
Romania, Tel.0234-581849/173 
Persoana de contact: Zala Catalin Constantin 
V.6) Data expedierii prezentului anunt: 14.06.2010 
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