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Acest anunţ pe site-ul TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477163-2019:TEXT:RO:HTML

România-Curtea de Argeș: Servicii de transport rutier public
2019/S 196-477163

Anunţ de informare prealabilă privind un contract de servicii publice

Formularul standard de notificare în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1370/2007 ce trebuie publicat
în Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu un an înainte de lansarea invitaţiei de participare la procedura
competitivă de atribuire sau de atribuirea directă.
Autorităţile competente pot decide să nu publice aceste informaţii, în cazul în care contractul de servicii publice priveşte o
prestaţie anuală de mai puţin de 50 000 kilometri de servicii publice de transport de călători.
Secțiunea I: Autoritatea competentă
I.1) Denumire şi adrese

Municipiul Curtea de Argeș
Bulevardul Basarabilor nr. 99
Curtea de Argeș
115300
România
Persoană de contact: Burlacu Eduard
Telefon:  +40 248721033
E-mail: primariacurteadearges@yahoo.com 
Fax:  +40 248721107
Cod NUTS: RO311
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.primariacurteadearges.ro/

I.2) Atribuirea contractului în numele altor autorităţi competente

I.3) Comunicare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus

I.4) Tipul autorităţii competente
Autoritate regională sau locală

Secțiunea II: Obiect
II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu:
Delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze urbane prin curse regulate la
nivelul municipiului Curtea de Argeș

II.1.2) Cod CPV principal
60112000

II.1.3) Tipul contractului
Servicii
Domenii acoperite de serviciile publice de transport:
Servicii de transport cu autobuzul (urban/regional)

II.2) Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

mailto:primariacurteadearges@yahoo.com
http://www.primariacurteadearges.ro/
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO311
Locul principal de executare:
Delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze urbane prin curse regulate se
va realiza la nivelul U.A.T. Municipiul Curtea de Arges.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice:
Modalitatea de delegare a serviciului public este gestiune delegata catre un operator economic privat, prin
procedura de licitatie competitiva. Durata preconizata a contractului de delegare a gestiunii serviciului public
local de persoane cu autobuze urbane prin curse regulate va fi de maxim 10 ani. Data preconizata de inceput a
contractului deservicii publice: 4.9.2021.
(natura și cantitatea serviciilor sau indicarea nevoilor și cerințelor)

II.2.7) Data de începere preconizată și durata contractului
Începere: 04/09/2021
Durata în luni: 120

Secțiunea IV: Procedură
IV.1) Tipul procedurii

Procedură de licitație competitivă

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.1) Informații suplimentare:

Operarea serviciului de transport public se va realiza in urma incheierii unui contract cu un operator economic
privat, conform prevederilor Regulamentului CE 1370/2007. Durata preconizata a contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local este de maxim 120 luni.

VI.4) Data expedierii prezentului anunț:
08/10/2019
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