ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ TEIUŞ
CONSILIUL LOCAL

II O T Ă R Â R E A
NR.48/2014
Privind modificarea si completarea unor articole si puncte din anexele Hotararii Consiliului local
Teius nr.83/2013 de delegare a gestiunii prin concesiune, organizată prin licitaţie publică a
serviciului public de salubrizare în oraşul Teiuş, aprobarea studiului de oportunitate, a caietului
de sarcini şi a contractului-cadru privind prestarea serviciului public de salubrizare.

Consiliul local al oraşului Teiuş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30
mai 2014. şedinţă publică.
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre modificarea si completarea unor articole si puncte
din anexele Hotararii Consiliului local Teius nr.83/2013 de delegare a gestiunii prin concesiune,
organizată prin licitaţie publică a serviciului public de salubrizare în oraşul Teiuş, aprobarea
studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a contractului-cadru privind prestarea
serviciului public de salubrizare.
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Teiuş;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local
oraş Teiuş;
>

Hotărârile Consiliului local Teiuş nr.77/2008, nr.83/2013 si nr.98/2013;
r prevederile Legii nr.51/2006 republicată, legea serviciilor comunitare de utilitati
publice ;
> prevederile Legii nr. 101/2006 modificata si completata, legea serviciului de salubrizare
a localotatilor ;
> prevederile art.431 al.2 si art.49 al. 2 1 lit.b din OUG.nr.34/2006 modificata si completata;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d. alin.6 lit.a ,pct,14 si art.45 coroborat cu
art.115 din Legea nr.215/2001 republicata cu modificările si completările ulterioare, legea
administraţiei publice locale
IIO T A K I.S T I
Art. 1. Se modifica si se completeaza conform prevederilor prezentei hotarari anexa
n r .l si nr.2 din HCL Teius nr.83/2013, dupa cum urmeaza:

r- Capitolul III, art.3.1 pct.5 - din anexa 1 ,,Studiu de oportunitate” si Capitolul
III art. 15 al.3 - din anexa 2 „Caietul de sa rcin i” al HCL Teius nr.83/2013, vor
avea următorul conţinut:
Se impune ca o condiţie de eligibilitate, existenţa şi deţinerea cu titlu de proprietar a
urm ătoarelor dotări minime:

>
>

mijloace de colectare şi transport - autocompactoare de capacitate mica, medie si mare,
corespunzătoare din punct de vedere tehnic si funcţional ;
autovehicul sau camion cu recipiente speciale de colectare si transport al deşeurilor
colectate selectiv;
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> b u ld o ze r;
> încărcător frontal ;
> autospeciala tip hook-lift dotata cu c o n ta in e r;

Art. 2. Se modifica si se completeaza conform prevederilor prezentei hotarari anexa
nr.3 din HCL Teius nr.83/2013, dupa cum urmeaza:

r

Capitolul IV, art..4. Termenul - din anexa 3 ,,CO NTRACT-CAD RU ” al HCL
Teius nr.83/2013, va avea următorul continui:
A rt.4. Term enul
4.1. Durata pentru care se concesionează serviciul public de salubrizare al oraşului Teius este de
5 ani.
4.2.
Durata concesiunii se poate prelungi doar in condiţiile art. 14 al.2 si al.3 din Legea
nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, modificata si completata.
4.3. Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public
de salubrizare.
k

Capitolul V, art..5.2 Redeventa - din anexa 3 ,,CO NTRACT-CAD RU ” al HCL
Teius nr. 83/2013, va avea următorul continui:

5.2. Plata redevenţei se face în rate trimestriale egale în sum ă d e ________lei, la care se adaugă
T.V.A., în termen de 20 zile de la data expirării fiecărui trimestru.

r

P upa art.5 .7 din Capitolul V, Redeventa - din anexa 3 „CO NTRACT-CAD RU ” al
HCL Teius nr.83/2013, se introduce art.5.8 cu următorul continui:
5.8. In cazul îndeplinirii cumulative a condiţiilor de la art.5.6 5.7 din prezentul contract, preţul
se va ajusta cu un coeficient egal cu rata inflaţiei pe ultimele 12 luni.
>

Capitolul VI, art..6.1 Tarife practicate - din anexa 3
HCL Teius nr.83/2013, va avea următorul conţinut:

CO NTRACT-CADRU” al

6.1. Pentru anul 2014, tarifele practicate pentru prestarea activitatilor sunt :
1. pentru persoane fizice:
-

___ lei fara T V A /p e rs o a n a /lu n a la care se adauga T V A ________lei

2. pentru persoane juridice:
- institutii publice si agenţi economici:
adauga TVA

r

lei fără TVA/mc la care se

lei.

Capitolul IX, art.. 11.1 Garanţia de buna execuţie - din anexa 3 ,, CONTRACTC A D R U ” al HCL Teius nr.83/2013, va avea următorul conţinut:

11.1. In termen de 15 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul are
obligaţia sa depună garanţia de buna execuţie în cuantum de 96.007,90 lei care se va constitui
prin scrisoare de garanţie bancara.
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Se modifica si se eompleteaza conform prevederilor prezentei hotarari anexa
secţiunea Formulare - din HCL Teius nr.83/2013, dupa cum urmeaza:
Art. 3.

nr.4

Operator economic

(denumirea/numele)

LISTA PRIVIND NUMĂRUL DE ANGAJAŢI DEFALCATA PE MESERII LA DATA DEPUNERII OFERTEI PRECUM
SI NUMĂRUL DE PERSONAL CARE VA FI FOLOSIT LA REALIZAREZA PREZENTULUI CONTRACT

Nr. Crt.

MESERII

TOTAL ANGAJAŢI IN ANUL 2013

PERSONAL FOLOSIT LA
ÎNDEPLINIREA ACESTUI
CONTRACT
Defalcat pe meserii

0

1

2

3

1
2.

n
Total angajaţi =

Total personal folosit la
îndeplinirea contractului =

Data completării

Operator economic,

(semnătură autorizată)
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Se modifica si se eompleteaza conform prevederilor prezentei hotarari anexa
secţiunea Formulare din HCL Teius nr.83/2013, dupa cum urmeaza:

Art. 4.
nr.14

-

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURĂRI
(denumirea)

Garanţie de participare
la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica
................................................... (s e v a completa cu denumirea obiectivului).
Către:

(se va com pleta adresa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea co n tra ctu lu i:.......................................... (se va completa
cu denumirea obiectivului) noi, __________________, având sediul înregistrat la
(denumirea băncii/societăţii de asigurări)

_______________________________ ,
(adresa băncii/societăţii de asigurări)

ne obligam în mod irevocabil,
fata de ...................................................... sa plătim suma
de___________________ , (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa şi fara ca aceasta sa aiba
obligaţia de a-si motiva cererea respectiva sau condiţionai dupa constatarea culpei persoanei
garantate. în cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea şl datorata el este din
cauza existentei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul_____________________________şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)
b) oferta sa fiind stabilita câştigătoare, ofertantul________________________________a refuzat
(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)
sa semneze contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei;
De asemenea, noi

_

_(denumirea băncii/societăţii de asigurări) ne obligam în mod necondiţionat şl Irevocabil sa

plătim în favoarea Autorităţii Contractante, la prima sa cerere de plata, suma de 5.700,15 lei,

solicitată de către

aceasta în baza art 2781 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de
achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şl a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, in situatia respingerii contestatiei de către CNSC ca nefondata sau in cazul in
care contestatorul renunţa la contestatie in masura in care renunţarea la contestatle nu este ca urmare a adoptarii de
către autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare.
. Plata se va face în termenul menţionat în cererea de plata şi fără nici o alta formalitate suplimentara din partea
Autorităţii Contractante.
Prezenta garanţie este valabila pana la data d e ________________________ .
în cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau sa
modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societăţii de asigurări, se va
obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie de participare îşi pierde valabilitatea.
Legea aplicabila prezentei garanţii de participare este legea romana.
Competente sa soluţioneze orice disputa Izvorâta în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt instantele
judecătoreşti romane.
Parafata de Banca/Societate de A sig u ră ri___________în z iu a ________ lu n a ________ a n u l___________

(.semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare )
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Art. 5. Articolele si punctele modificate prin prezenta hotarare vor fi incluse in anexele
H C L T eius nr.83/2013.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Tehnic
din cadrul Primăriei Teiuş.
Prezenta hotarare se va comunica : Serviciului Tehnic din cadrul Primăriei oraşului Teius,
Institutiei Prefectului j ud. Al ba, Primarului oraşului Teius. Se afiseaza la sediul Primăriei Teius.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile valabil exprimate.

Teiuş, 30 mai 2014

PR EŞE D IN T E DE ŞE D IN Ţ A
C onsilier ing.M IL L E S TE O D O R
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