Proiect

1. „Sistem integrat
de management al
deşeurilor solide"
în judeţul Vaslui –
CJ Vaslui

Data finalizare
contract finan
țare
Perioada de
implementare –
31.07.2016
Valabilitatea
contractului de
finanțare - 5 ani
de la finalizarea
implementării

Situația contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare la data de 06.07.2016
Contracte de delegare
Autorit.
Stadiu
Cauze întârzieri lansare/semnare contracte
a gestiunii serviciului
Contract.
(Nelansat/
de delegare,
Licitaţie/
Semnat)
(ADI/CJ)
Colectare si transport
ADI
Licitație
Data publicare anunț participare 20.10.2015
deşeuri+ operarea
platformelor de
In data de 08.12.2015 a fost depusa o contestație
colectare si a flotei de
asupra caietului de sarcini.
vehicule de colectare a
deşeurilor de ambalaje
Procedura a fost reluata. Deschiderea ofertelor a
reciclabile
fost în data de 12.02.2016.
Au fost desemnați câștigători pentru 3 din cele 5
loturi scoase la licitație. Pentru loturile ramase
(1 Negrești si 4 Bîrlad) s-a reluat procedura de
atribuire a delegării gestiunii serviciului de
salubrizare, deoarece nu au fost îndeplinite
prevederile Legii 51, art.29.
Rezultatul pentru loturile 2,3 şi 5 a fost contestat
la CNSC.
Prin decizia nr. 678/C1/22.04.2016 CNSC a
dispus reevaluarea ofertelor pentru loturile 2 şi 3
şi respingerea contestaţiei pentru lotul 5.
Comisia a reevaluat ofertele pentru lotul 2 şi 3.
În data de 06.05.2016 a fost emis raportul
procedurii prin care s-au hotărât următoarele:
pentru lotul 3 Huși cele trei oferte au fost
declarate neconforme (deoarece salariul minim
brut pentru anumite categorii de personal nu
respecta legislația în vigoare), iar pentru lotul 2
Vaslui a fost declarat câştigătorul.
Loturile 1 şi 4 sunt publicate pe SEAP.
Termenul limita pentru depunerea
candidaturilor este 15.06.2016.
Pentru lotul 3 a fost transmisă în data de
18.05.2016 documentaţia de atribuire la ANAP
pentru aprobare. Documentația a fost returnată
pentru a fi modificata şi retransmisa conform
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modificărilor legislației pentru achiziții publice.
Pentru lotul 2 şi lotul 5 au fost desemnaţi
ofertanţii câştigători şi având în vedere lipsa
contestaţiilor până la această dată, se va demara
procedura de semnare a contractelor.
Pentru loturile 2 Vaslui şi 5 Roşieşti s-au
semnat contractele cu operatorii SC
FINANCIAR URBAN PITESTI, respectiv
ASOCIEREA SC ROSSAL ROMAN ŞI
DIASIL SUCEAVA.
În data de 15.06.2016 s-au depus ofertele pentru
lotul 1 Negrești şi lotul 4 Bîrlad.
Pentru lotul 1 au fost depuse 2 oferte. Comisia
de evaluare a anunţat participanţii că nu sunt
îndeplinite prevederile Legii 51/2006, prin
urmare se va emite un raport pentru acest lot
prin care se anulează procedura , urmând ca
aceasta să se reia.
Pentru lotul 4 au fost depuse 4 oferte. Pentru
acest lot s-a trecut la evaluarea ofertelor depuse.

Operarea centrului de
management integrat al
deşeurilor (CMID) +
operarea staţiilor de
transfer.

CJ

Licitaţie

Deschidere oferte in 09.11.2015.
In data de 09.11.2015 au fost deschise ofertele.
Au fost depuse 4 oferte.
A fost comunicat rezultatul procedurii. În data
de 15 februarie 2016.
Rezultatul procedurii a fost contestat la CNSC,
ofertanţii solicitând reevaluarea ofertelor.
Prin decizia nr. 432/C4/22.03.2016 CNSC a
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anulat întreaga procedură.
Trei ofertanți au formulat plângere la Curtea de
Apel Iaşi împotriva deciziei CNSC. Primul
termen este în luna mai.
Conform OUG 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare şi decizia CNSC
Autoritatea contractantă a anulat procedura. În
data de 27.04.2016 a retransmis documentaţia
spre avizare la ANAP, pentru o noua procedură.
În data de 11.05.2016, Curtea de Apel Iaşi a
menţinut hotărârea CNSC şi a respins
contestaţiile formulate de ofertanţi.
În data de 14.05.2016 a fost publicat pe SEAP
anunţul de concesionare. Termenul limita pentru
depunerea candidaturilor este 05.07.2016.
În data de 05.07.2016 a avut loc şedinţa de
deschidere a ofertelor. Au fost depuse 7 oferte.
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