ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CHIESD
NR.775/31.03.2014

ANUNŢ DE ATRIBUIRE
privind atribuirea Contractului de servicii privind
delegarea gestiunii prin concesionare a unei părţi a serviciului
de salubrizare a com Chiesd, jud Salaj

Secţiunea I Autoritatea contractantă
1.Autoritatea contractantă
Comuna Chieşd,nr. 376, jud Salaj, cod postal 457070,persoana de contact, Băbţan Gheorghe , tel
0260652906, email chiesd@gmail.com
2.Tipul autorităţii contractante
Instituţie
Activitate-servicii generale ale administraţiilor publice
3.Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante-nu
Secţiunea II Obiectul contractului
1.Denumirea contractului
Contract de servicii privind delegarea gestiunii prin concesionare a unei părţi a serviciului de
salubrizare a comunei Chiesd, judeţul Sălaj.
2.Tipul contractului
-servicii, 16-servicii de eliminare a deseurilor menajere, servicii de igienizare şi servicii similare
Locul principal de executare-Comuna Chiesd cu satele apartinătoare
Codul Nuts RO 116-Salaj
3.Descrierea contractului
Precolectarea, colectarea şi transportul deseurilor municipale
4.Clasificarea CPV
90500000-2-servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511200-4 -servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev. 2)
90511300-5 -servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev. 2)
90512000-9 servicii de transport a deseurilor menajere (Rev.2)
5. Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achiziţii publice-nu
6.Valoarea finală a contractului
216720 lei
Secţiunea IV-Procedura
1.Tipul procedurii
Licitatie deschisă
2.Criteriul de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă-70% preţul ofertei, 30% gradul de preluare a riscurilor
3.S-a organizat o licitatie electronică- nu
Secţiunea V -Atribuirea contractului
1.Numarul si denumirea contractului

519/28.02.2014, Delegarea gestiunii prin concesionarea a unei părţi a serviciului de salubrizare a
comunei Chiesd, judeţul Sălaj.
2.Data transmiterii în SEAP- 13.12.2013
3.Numarul de oferte primite-1
Numarul de oferte admisibile -1
4.Numele şi adresa operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul
SC Ave Salaj Ecoserv SRL , cu sediul în Zalau str. Fabricii nr. 30/A, tel 0360101477
5. Valoare estimată a contractului
216.720 lei
6. Valoarea finala a contrcatului
216.720 lei
Secţiunea VI-Informatii suplimentare
1. Contractul este legat de un proiect/program finanţat din fonduri comunitare -nu.
2.Căi de atac
Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor
str.Stavopoleos, nr. 6, sector 3 Bucuresti, cod postal 030084, tel 0213104641, email
office@cnsc.ro , fax 0213104642
3. Data expedierii prezentului anunţ
31.03.2014

PRIMAR
CĂTANĂ IOAN

