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Anunț de intenție
Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție
Servicii
Directiva 2014/24/UE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă
I.1)
Denumire şi adrese
MUNICIPIUL ZALAU
4291786
Piata Iuliu Maniu, nr. 3, Judetul Salaj
Zalau
450016
România
Persoană de contact: Ciurte Rodica
Telefon: +40 0260610550
E-mail: primaria@zalausj.ro
Fax: +40 0260661869
Cod NUTS: RO116
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.zalausj.ro
I.2)

Achiziţie comună

I.3)

Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus

I.4)

Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală

I.5)

Activitate principală
Altă activitate: Administrație publică

Secțiunea II: Obiect
II.1)
Obiectul achiziţiei
II.1.1)

Titlu:
Delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, la nivelul municipiului
Zalau - prin atribuire directă către operatorul de transport S.C. Transurbis S.A

II.1.2)

Cod CPV principal
60112000 - MA12

II.1.3)

Tipul contractului
Servicii

II.1.4)

Descriere succintă:
În prezent municipiul Zalau are in derulare cu S.C. TRANSURBIS S.A (societate al cărei unic acționar est UAT
Municipiul Zalau) un contract de servicii publice încheiat in data de 19.11.2012 care urmează să expire în data
de 18.11.2018. Luând în considerare data de expirare a acestuia, Municipiul Zalau face demersuri in vederea
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închierii unui nou contract (Regulament, Caiet de sarcini, etc de delegare a gestiunii servicilui de transport
public cu operatorul Municipal în conformitate cu prevederile regulamentului ( CE) 1370/2007.
Operatorul va efectua curse regulate cu autobuze urbane la nivelul Municipiului Zalau pe o durata de maxim 10
ani, data estimată de inceput a contractului este 19.11.2018
Prevederile Regulamentului CE 1370/2007 privind Publicarea (Art. 7) vor fi indeplinite de Municipiul Zalau prin
publicarea anuntului de intentie privind atribuirea directa a serviciului de transport public local de persoane, in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
II.1.5)

Valoarea totală estimată

II.1.6)

Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu

II.2)

Descriere

II.2.1)

Titlu:

II.2.2)

Cod(uri) CPV suplimentar(e)

II.2.3)

Locul de executare
Cod NUTS: RO116
Locul principal de executare:
Delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze urbane, prin curse regulate se
va realiza la nivelul UAT Municipiul Zalau

II.2.4)

Descrierea achiziţiei publice:
Obiectul prezentei achizitii reprezinta atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate, cu autobuze urbane, la nivelul unității administrativ teritoriale a Municipiului Zalau.
Durata preconizată a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport pulic local de persoane cu
autobuze urbane, prin curse regulate va fi de maxim 10 ani.
Regulamentul (CE) Nr. 1370/2007 permite expres, la Articolul 5 alin. (2), daca legislatia nationala nu interzice
acest lucru, atribuirea contractelor de servicii publice direct unui operator intern.
Aceasta posibilitate de atribuire directa este prevazuta și de legislatia nationala, în speță la Articolul 28 alin.(2)
lit. b) din Legea 51/2006 - Privind serviciile comunitare de utilități publice.
Prezenta achizitie se supune cerintelor de publicitate și raportare prevazute de Regulamentul (CE) 1370/2007.
Autoritatile contractante au obligatia de a publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel putin un an
inainte de atribuirea directa.

II.2.14)

Informații suplimentare

II.3)

Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
18/11/2018

Secțiunea IV: Procedură
IV.1)
Descriere
IV.1.8)

Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.3)
Informații suplimentare:
VI.5)

Data expedierii prezentului anunț:
14/11/2017

