ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI
în Municipiul Piatra Neamț
A. Denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon: Municipiului Piatra Neamt Primaria, cod fiscal 2612790, strada Stefan cel Mare nr. 6-8, Piatra Neamt, telefon 0233
- 218991, fax 0233 - 215374
B. Numărul autorizaţiilor taxi, pe numere de ordine care vor fi atribuite :
- 44 autorizatii taxi, având următoarele numere de ordine stabilite în Registrul special de
atribuire a autorizaţiilor taxi: – 004, 009, 011, 012, 014, 015, 017, 019, 023, 025, 026,
028, 030, 031, 032, 144, 208, 224, 239, 277, 279, 310, 329, 346, 350, 357, 360, 362, 363,
368, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 382, 383, 389, 393, 396, 397, 426, 428.
C. Data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare
la procedura de atribuire: 08.06.2018, ora 09,oo, la sediul Primariei Municipiului
Piatra Neamţ, cam 20, Serviciul Patrimoniu, Autorizari şi Transport.
D. Solicitanţii ( Transportatori Autorizaţi ) cuprinşi în listele de aşteptare:
1. P.F.A. GHERASIM DANIEL; S.C. AOM PIATRA NEAMȚ S.R.L; S.C.
DANYFLOR SRL; S.C. BURBU SERV S.R.L.; S.C. MACOS TEAM S.R.L. ; S.C.
DAVINKO TRANSVIN S.R.L.; S.C. MCA & DAD TAXI SRL; SC ROC GRUP SERV
SRL; S.C. COLONA S.R.L.
D’. Autorizaţiile taxi rămase neatribuite după prima procedura, la care participă doar
transportatorii autorizaţii cuprinşi în lista de aşteptare, vor fi atribuite în procedura a
doua, la care poate participa orice solicitant care este transportator autorizat. Procedura a
doua se va desfasura în aceeasi zi, dupa finalizarea primei proceduri.
E. Documentele care trebuie depuse:
1. cerere de participare la procedura de atribuire ( cerere tip );
2. declaratie pe propria raspundere ca detine autorizatie de transport valabila
(declaratie tip );
3. declaratie pe propria raspundere ca detine autovehicule in proprietate sau in
temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le
indeplineste fiecare pentru obtinerea punctajelor ( declaratie tip );
4. declaratie pe propria raspundere ca va detine in termen de maxim 6 luni,
autovehicule noi in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, cu precizarea
criteriilor de departajare pe care le indeplineste fiecare pentru obtinerea punctajelor
(declaratie tip );
5. scrisoare de garantie in cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achizitionat
fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, in cazul in care transportatorul autorizat
nu detine autovehiculele necesare la data depunerii declaratiei prevazute la punctul 4 (se
va depune si copia dupa factura proforma de la societatea de distributie a
autovehiculului);
6. declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al ofertantului, dupa
caz, din care sa rezulte ca nu se afla în una dintre situatiile prevazute de Legea nr.
85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare ( declaratie tip);
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7. certificat fiscal de la Direcţia de Taxe şi Impozite, din care să rezulte că nu este
debitor la bugetul local la data participării la licitaţie.
F.

Data anuntarii rezultatului atribuirii : 12.06.2018.

G. Data la care va fi demarata Procedura de Eliberare a autorizatiilor taxi:
03.07.2018.
H. Criteriile de departajare si punctajele care se acorda: conform Hotararii de
Consiliu Local nr. 305 / 2013, a Hotararii de Consiliu Local nr. 403/2013, a Hotararii
de Consiliu Local nr. 130/2015, a Hotararii de Consiliu Local nr. 336/2016, a
Hotararii de Consiliu Local nr. 114/2014:

-

a)
Vechimea autovehiculului de la data fabricatiei (se va considera an
calendaristic)
pana la 1 an vechime - 10 puncte
pana in 2 ani vechime - 8 puncte
pana in 3 ani vechime - 6 puncte
pana in 4 ani vechime - 4 puncte
pana in 5 ani vechime - 0 puncte

b) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:
- euro VI - 20 puncte
- euro V - 15 puncte
- euro IV - 10 puncte
- euro III – 5 puncte
- euro II - 0 puncte
c) Volumul portbagajului util si echiparea cu instalatie pentru aer conditionat:
- Volumul interior: - clasa mare peste 501 dmc – 8 puncte
- clasa medie de la 371 dmc - pana la 500 dmc – 5 puncte
- clasa mica pana la 370 dmc - 3 puncte
- Aer conditionat: - 5 puncte.

-

d) Vechimea in ani de cand transportatorul desfasoara autorizat activitate de
transport:
peste 5 ani
- 5 puncte
intre 4 si 5 ani – 4 puncte
intre 3 si 4 ani – 3 puncte
intre 2 si 3 ani – 2 puncte
intre 1 si 2 ani – 1 punct
pana la 1 an - 0 puncte

-

e) Gradul de protectie al pasagerilor:
peste 6 airbaguri
- 8 puncte
intre 4 si 6 airbaguri - 6 puncte
intre 2 si 3 airbaguri - 4 puncte
1 airbag
- 1 puncte

-

f) Forma de detinere a vehiculelor:
Proprietate – 2 puncte
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-

Leasing

- 1 punct

g) Posibilitatea asigurarii reale a prezentei autovehiculului in activitate de minimum
8 ore pe zi lucratoare:
-

activitate de peste 8 ore pe zi
– 4 puncte
activitate de minimum 8 ore pe zi – 2 puncte
h) Dotari suplimentare ale vehiculului:

-

dispozitiv GPS monitorizare
- 7 puncte
perete despartitor intre conducatorul auto si clienti
- 5 puncte
dispozitiv de plata prin intermediul cardului
- 5 puncte
dispozitiv fix de inregistrare a precizarilor facute de client – 3 puncte

I.
-

Modalitatea de depunere si prezentare a documentatiei :

documentele mentionate la punctul E se depun intr-un plic netransparent si inchis
corespunzator, pana la data si ora precizată in anuntul publicitar;
plicul trebuie sa fie marcat cu denumirea ( numele), adresa transportatorului autorizat si
inscriptia “ Participant la procedura de atribuire autorizatii taxi ”.
NOTA : - Transportatorii autorizati din Lista mentionata la punctual D si D’,
interesati sa participe la Procedura de Atribuire Autorizatii Taxi, pot obtine relatii
suplimentare precum si formulare tip, la sediul Primariei Municipiului Piatra Neamt,
Serviciul Patrimoniu Autorizari si Transport.
- Lipsa, declaratia falsa sau neindeplinirea conditiilor de valabilitate ale
documentelor mentionate mai sus atrage excluderea din procedura de atribuire.

3

