Data semnare
contract
16452/19.12.2017

Data publicare
anunt de
participare
2878/06.01.2017

Data estimata
publicare anunt

Tipcontract
Concesiune servicii

Valoare
contractată
(Lei cu TVA)

Valoare estimata
publicata/care
va fi publicata
(Lei cu TVA)
870.789.023,62

Delegarea prin
Concesionare a
Gestiunii Serviciului
Public de Management
si Operare a Centrului
de Management
Integrat al Deşeurilor
(CMID) din judeţul
Vaslui, a staţiilor de
transfer şi
platformelor publice
de colectare de la
Negreşti, Vaslui, Huşi şi
Bârlad, a flotei de
vehicule de transport
deşeuri între staţiile de
transfer şi CMID

Autoritatea
Contractanta

Contract de delegare

JUDETUL VASLUI

1

Nr.crt

STADIUL CONTRACTELOR DE DELEGARE A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE IN CADRUL PROIECTELOR SMID

Denumire
contractor

Intarzieri/probleme/ observaţii
(in perioada procedurii de achizitie publica)

SC
ROMPRESTENERGY SRL

Până la această dată pentru atribuirea acestui contract s-au desfăşurat 2
proceduri de atribuire.
Deschidere oferte in 09.11.2015.
In data de 09.11.2015 au fost deschise ofertele. Au fost depuse 4 oferte.
Pentru prima procedura a fost comunicat rezultatul procedurii în data de
15 februarie 2016. Acesta a fost contestat la CNSC, ofertanţii solicitând
reevaluarea ofertelor.
Prin decizia nr. 432/C4/22.03.2016 CNSC a anulat întreaga procedură.
Trei ofertanți au formulat plângere la Curtea de Apel Iaşi împotriva
deciziei CNSC.
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.
În data de 05.07.2016 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor.
Comisia a evaluat ofertele depuse şi a hotărât anularea procedurii din
cauza modului neuniform de realizare a ofertelor. Rezultatul procedurii a
fost contestat la CNSC, dar aceştia au menţinut decizia Autorităţii
Contractante.
După modificarea legislaţiei achiziţiilor, în data de 06.01.2017 a fost
publicat pe SEAP anunţul de concesionare. Procedura a fost contestată şi
în data de 07.08.2017 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor. Au
fost depuse 5 oferte.
A fost emis raportul procedurii. În data de 10.10.2017 a fost stabilita
data pentru semnarea contractului. Rezultatul procedurii a fost contestat
la CNSC.
In data de 27.11.2017 CNSC a emis decizia nr. 3149/C7/3678/3874,
inregistrata la CJ Vaslui cu nr. 15501/05.12.2017, prin care a respins
toate contestatiile ofertantilor. In data de 15.12.2017 s-a aprobat
atribuirea contractului de delegare prin HCJ catre SC ROMPREST-ENERGY
SRL.

Intarzieri/probleme/
observaţii
(in perioada de derulare a
contractului)

Autoritatea Contractantă ADIV a anulat de două ori procedura de licitație
în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (9) din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi completările
ulterioare, nu au fost depuse cel puţin 3 oferte.

Decembrie 2017
Decembrie 2017

2733/20.10.2015

Documentația de atribuire a fost transmisa spre avizare la ANAP, in data
de 12.12.2017.

260 / 09.06.2016

Concesiune servicii
Concesiune servicii
Concesiune servicii

47.223.459,64

8.703.883,34
46.829.930,81
21.214.453,49

ADIV
ADIV

Delegarea Gestiunii
Serviciului Public de
colectare şi transport
deşeuri din zonele
urbane şi rurale ale
judeţului Vaslui, de
operare a platformelor
pentru puncte de
colectare a deşeurilor
şi a flotei de vehicule
de colectare a
deşeurilor de ambalaje
reciclabile – LOTUL 1
zona Negresti
Delegarea Gestiunii
Serviciului Public de
colectare şi transport
deşeuri din zonele
urbane şi rurale ale
judeţului Vaslui, de
operare a platformelor
pentru puncte de
colectare a deşeurilor
şi a flotei de vehicule
de colectare a
deşeurilor de ambalaje
reciclabile – LOTUL 2
zona Vaslui
Delegarea Gestiunii
Serviciului Public de
colectare şi transport
deşeuri din zonele
urbane şi rurale ale
judeţului Vaslui, de
operare a platformelor
pentru puncte de
colectare a deşeurilor
şi a flotei de vehicule
de colectare a
deşeurilor de ambalaje
reciclabile – LOTUL 3
zona Huşi

ADIV
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STADIUL CONTRACTELOR DE DELEGARE A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE IN CADRUL PROIECTELOR SMID

S.C.
FINANCIAR
URBAN S.R.L.
Pitești

Ordinul de începere se va
emite după semnarea
contractului pentru depozitul
Roşieşti

În conformitate cu prevederile art. 209 alin. (1) lit. a) din OUG nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea Contractantă a anulat procedura de atribuire pentru Lotul 3,
urmând ca să organizeze o nouă licitație pentru acest lot la o dată
ulterioară, prin publicarea unui nou anunț.
Pentru acest lot 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 modificărilor legislației pentru
achiziții publice.
Documentația de atribuire a fost transmisa spre avizare la ANAP, in data
de 12.12.2017.

Studiu de
oportunitate

366/27.11.2017

SC Urbana SA
Bistriţa

Ordinul de începere se va
emite după semnarea
contractului pentru depozitul
Roşieşti

255 / 08.06.2016

22.04.2016
2733/20.10.2015

Concesiune servicii
Concesiune servicii

9.262.194,37

43.300.218,07
9.185.009,42

ADIV
ADIV

Delegarea Gestiunii
Serviciului Public de
colectare şi transport
deşeuri din zonele
urbane şi rurale ale
judeţului Vaslui, de
operare a platformelor
pentru puncte de
colectare a deşeurilor
şi a flotei de vehicule
de colectare a
deşeurilor de ambalaje
reciclabile – LOTUL 4
zona Bîrlad
Delegarea Gestiunii
Serviciului Public de
colectare şi transport
deşeuri din zonele
urbane şi rurale ale
judeţului Vaslui, de
operare a platformelor
pentru puncte de
colectare a deşeurilor
şi a flotei de vehicule
de colectare a
deşeurilor de ambalaje
reciclabile – LOTUL 5
zona Roşieşti

Regulament de
salubrizare
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STADIUL CONTRACTELOR DE DELEGARE A SERVICIILOR DE SALUBRIZARE IN CADRUL PROIECTELOR SMID

ASOCIEREA
SC ROSSAL
ROMAN ŞI
DIASIL
SUCEAVA

Ordinul de începere se va
emite după semnarea
contractului pentru depozitul
Roşieşti

Aprobat (data aprobare)/Neaprobat
Aprobat (HCJ NR. 43/27.03.2015, H ADIV 8/17.07.2015)

Au fost întârzieri în obţinerea mandatelor speciale pentru aprobarea documnetelor de catre ADIV

Aprobat (data aprobare)/Neaprobat
Aprobat (HCJ NR. 43/27.03.2015, H ADIV 10/17.07.2015)

Au fost întârzieri în obţinerea mandatelor speciale pentru aprobarea documnetelor de catre ADIV

