
Contract de concesiune de servicii privind delegarea
gestiunii „Sistemului de Iluminat public” din Municipiul

Toplița
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
MUNICIPIUL TOPLITA 
Cod de identificare fiscala: R4245178; Adresa: Strada: Nicolae Balcescu, nr. 14; Localitatea: Toplita; Cod NUTS: RO124 Harghita; Cod postal:
535700;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  DUMITRU  URZICA;  Telefon:  +40  266341772;  Fax:  +40  266341772;  E-mail:
secretariat@primariatoplita.ro; Adresa internet: (URL) www.primariatoplita.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Contract de concesiune de servicii privind delegarea gestiunii „Sistemului de Iluminat public” din Municipiul Toplița
Numar referinta: 12531/2020

 
II.1.2) Cod CPV principal
50232100-1 Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii sistemului de iluminat public prin contract de concesiune, constând în
activitățile de operare propriu-zisă, gestiune, administrare, exploatare, întreținere-menținere. Obiectul concesiunii este Sistemul de
Iluminat Public al Municipiului Toplița care presupune următoarele activități:
1.   Întreținerea sistemului de iluminat public- cuprinde intretinerea iluminatului cailor de circulatie rutiera si pietonala, ilumint
fotovoltaic.
2.   Iluminat arhitectural - Intretinerea echipamentelor actuale utilizate pentru iluminatul arhitectural al unor obiective din Municipiul
Toplita.
3.   Iluminat festiv-montare/demontare pentru sărătorile de iarnă cu materiale din stocul Municipiului Toplița
Operatorul serviciului de iluminat public va realiza urmatoarele:   
• intretinerea intregului sistem de iluminat.
• mentinerea/aducerea sistemului de iluminatului public la parametrii luminotehnici la nivelul standardului EN-13201.
• depozitarea deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor de întreţinere in conformitate cu legislatia in vigoare.
 
Valoarea totală a contractului pentru 4 ani este de 480.000 lei, respectiv 10.000 lei/lună.
Valoarea redevenței este de 2000 lei/luna.
 
Termenul  pana la  care  se  pot  solicita  clarificari  este  de 18 zile  inainte  de data  limita  de depunere  a  ofertelor.  Autoritatea
Contracatanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 15-a zi inaintea deschiderii ofertelor.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 480000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 
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II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 336000
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50232100-1 Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare: 
UAT MUNICIPIUL TOPLIȚAUAT MUNICIPIUL TOPLIȚA

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectul contractului îl  constituie delegarea gestiunii  sistemului de iluminat public prin contract de concesiune, constând în
activitățile de operare propriu-zisă, gestiune, administrare, exploatare, întreținere-menținere. Obiectul concesiunii este Sistemul de
Iluminat Public al Municipiului Toplița care presupune următoarele activități:
1.   Întreținerea sistemului de iluminat public- cuprinde intretinerea iluminatului cailor de circulatie rutiera si pietonala, ilumint
fotovoltaic.
2.   Iluminat arhitectural - Intretinerea echipamentelor actuale utilizate pentru iluminatul arhitectural al unor obiective din Municipiul
Toplita.
3.   Iluminat festiv-montare/demontare pentru sărătorile de iarnă cu materiale din stocul Municipiului Toplița
Operatorul serviciului de iluminat public va realiza urmatoarele:   
• intretinerea intregului sistem de iluminat.
• mentinerea/aducerea sistemului de iluminatului public la parametrii luminotehnici la nivelul standardului EN-13201.
• depozitarea deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor de întreţinere in conformitate cu legislatia in vigoare.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: 48; Durata in zile: -
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Fonduri bugetare

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Forma procedurii
Procedura de atribuire cu publicarea prealabila a unui anunt de concesionare

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu
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IV.1.11) Caracteristici principale ale procedurii de atribuire
-

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Contract de Concesiune de Servicii privind Delegarea Gestiunii Sistemului de Iluminat public din Municipiul
Toplita

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
21347 / 09.10.2020

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
ELECTRO LINE SRL 
Cod de identificare fiscala: 18158543; Adresa: Strada Capsunilor, Nr. 1; Localitatea: Toplita; Cod NUTS: RO124 Harghita; Cod postal:
535700; Tara: Romania; Telefon: +40 740262179; Fax: -E-mail: electrolinesrl@yahoo.com; Adresa internet: (URL) -Contractul este un
IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea concesiunii si principalele conditii de finantare
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului/concesiunii: 480000
Valoarea totala a concesiunii/lotului: 336000
Premiile, platile sau alte avantaje financiare oferite de autoritatea contractanta: 0
Moneda: RON
Orice alte detalii relevante pentru valoarea concesiunii, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul(3) din: Valoarea redeventei este
de 2000 lei/luna,conform HCL nr. 92/2017.

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
-

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-
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VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2020
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