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CĂTRE
 Mass media

Prin prezenta vă rugăm să publicaţi următorul anunţ:

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind delegarea prin negociere competitivă a gestiunii serviciului public de administrare a
parcărilor publice cu plată din Municipiului Salonta, ridicarea autovehiculelor oprite, staționate și

parcate ilegal/neregulamentar ori abandonate pe domeniul public sau privat al 
municipiului Salonta

1. Denumirea și sediul autorității administrației publice locale: Consiliul Local al Municipiului
Salonta cu sediul în Salonta, Str. Republicii nr. 1, Judeţul Bihor, cod 415500, ţara România,
telefon: +40259/373.243; +40359/409730; fax: +40359/409733, e-mail: primsal3@  gmail.com,
Cod Fiscal 4593423 Atribut fiscal R;

2. Serviciul public la care se referă delegarea gestiunii: 
• Serviciului  public  de administrare a parcărilor  publice cu plată din Municipiului

Salonta;
• Ridicarea autovehiculelor  oprite, staționate  și  parcate  ilegal/neregulamentar  ori

abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Salonta
3. Durata contractului de delegare a gestiunii: 1 an
4. Documentaţia  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  negocierii  se  pune  la  dispoziţia

solicitanţilor contra cost:
• Preţul documentaţiei de negociere competitivă este de 2.000 lei, care se poate achita

la casieria Primariei sau în contul RO57TREZ08321150250XXXXX. 
• Documentația  poate  fi  obținută  de  la  următoarea  adresă:  Primăria  Municipiului

Salonta - Serviciul de Dezvoltare Urbană, Camera 12, Salonta, Str. Republicii nr. 1,
telefon:  +40259/373.243;  +40359/409730;  fax:  +40359/409733,  e-mail:
primsal3@  gmail.com,

5. Garanția solicitată 
• Garanţia de participare la licitaţie este 10.000 lei, care se poate depune în Contul

RO39TREZ0835006XXX000030.
6. Obiectivele pe care și le propune autoritatea administrației publice locale:

6.1. Negocierea competitivă are ca obiect concesionarea administrării parcărilor cu plată din
Municipiul  Salonta  și  a  serviciului  public  de  ridicare,  transport  și  depozitare  a vehiculelor
staționate  și  parcate  ilegal/neregulamentar  pe  domeniul  public  sau  privat  al  Municipiului
Salonta  în  vederea  aplicării  Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  a  serviciului  de
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parcare  cu  plată  în  Municipiul  Salonta  prin  gestiune  delegată,  aprobat  prin  HCL
108/13.07.2017, modificat prin HCLMS nr. 123/28.07.2017.
6.2. Numărul locurilor de parcare care fac obiectul concesiunii este de 54 şi ele sunt prevăzute
în anexa 1 la caietul de sarcini.  

7. Acte cerute ofertanților pentru dovedirea experienței tehnice și manageriale în gestionarea
unor sisteme similare:
a) Să fie atestați pentru activitatea pe care solicită să o presteze;
b) Cazierul juridicar al persoanei care are calitatea de administrator al operatorului;
c) Documente care dovedesc capacitatea  economico – financiară a ofertanţilor: 

• Se consideră eligibil ofertantul, care are o cifră medie de afaceri pe ultimii 3 ani de
mninim 5 milioane lei, profiturile realizate în perioada de 3 ani.

d) Documente care dovedesc capacitatea tehnică a ofertanţilor:
• Experiența similară - îndeplinirea corespunzătoare în ultimii 3 ani a cel puțin două

contracte de servicii cu o natură similară cu serviciile ce fac obiectul negocierii.
8. Termenul limită de depunere a solicitărilor de participare, data şi ora, adresa la care se

depun/transmit solicitările:
• Data  de  20.02.2019,  orele  10,  la  sediul  Primăriei  Municipiului  Salonta,  Str.

Republicii nr. 1,Registratura Primăriei, Camera 10 parter;
9. Durata de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data depunerii
10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor

• Data  de  21.02.2019,  orele  14,  la  sediul  Primăriei  Municipiului  Salonta,  Str.
Republicii nr. 1

        PRIMAR                               

                                 TÖRÖK LÁSZLÓ
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