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PRE$EDINTE .n/r. 883 din 03 .02.2015

EXPANERE DE MOTIVE
lu proiectul de hotdrdre privind oproborea documentagiei de otribuire Si numirea

comisiei de evaluare u ofertelor pentru atribuirea acordului cadru de
,,Servicii de deszdpezire a drumarilor jude(ene"

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune aprobarea documentaliei de
atribuire qi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului cadru de
achizilie publicd,,Servicii de deszdpezire a drumurilor judelene".

Drumurile judelene aparlin domeniului public al Judelului lalomi{a Ei, potrivit
prevederilor art. ll9 - art. 124 din Legea administra[iei publice locale nr.2]5/2001,
republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonanlei
de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatd, cu modificdrile Ei completdrile
ulterioare, Ei prevederile Ordinului nr. 289/2170/2013 al Departamentului pentru Proiecte de
Infrastructurd Si Investi{ii qi al Ministerului Dezvoltdrii Regionale Si Administra{iei Publice
pentru aprobarea reglementdrii tehnice "Normativ privind prevenirea qi combaterea
inzdpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, sunt administrate de Consiliul
Jude{ean lalomila, care are obliga{ia de tntrelinere curentd pe timp de iarnd a tuturor
drumurilor judelene din teritoriu Si care tnsumeazd 507km.

Documentatia de atribuire Si numirea comisiei de evaluare a ofertelor tn vederea
atribuirea acordului cadru de achizilie publicd ,,Servicii de deszdpezire a drumurilor
judelene" a fost elaboratd cu respectarea prevederilor cuprinse tn Ordonan[a de Urgenld nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizilie publicd, a contractelor de concesiune de
lucrdri publice Si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile Si completdrile
ulterioare, Si ale Hotdrdrii de Guvern nr, 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizilie publicd din Ordonan{a de
Urgenld a Guvernului nr. 34/2006.

Informa{iile, cerin{ele, criteriile Si regulile privind aplicarea procedurii de atribuire a

acordului cadru de achizilie publicd ,,Servicii de deszdpezire a drumurilor jude{ene" sunt
prevdzute tn documenta{ia de atribuire, enexd la proiectul de hotdrare.

Raportat la valoarea totald estimatd pentru cei 3 ani a acordului cadru ile achizilie
publicd'avdnd ca obiect ,,servicii de deszdpezire a drumurilor judelene", respectiv 6.032.263,2
lei, /drd TVA, Consiliul Jude{ean lalomi{a urmeazd a inilia procedura de achizi{ie publicd

licitalie deschisd.
Criteriul de atribuire pentru achizi{ia publicd de servicii de deszdpezire a drumurilor

jude{ene este ,,tn mod exclusiv, prelul cel mai scdzut", utilizandu-se astfel tntr-un mod cdt mai

eficient fondurile publice.
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Evaluarea ofertelor tn vederea atribuirii acordului cadru de achizili, plublira se va face
de o comisie de evaluare desemnatd de autoritatea contractantd tn conformitate cu prevederile
art. 71-73 din normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achizi{ie publicd din Ordonanla de Urgenyd a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea
contractelor de achizi{ie publicd, a contractelor de concesiune de lucrdri publice Si a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile Si completdrile ulterioare, aprobate prin
Hotdrdrea de Guyern nr. 925/2006, Componenla Si atribuliile comisiei de evaluare a ofertelor
sunt prezentate in articolul 2 din proiectul de hotdrdre.

Constatand cd sunt tntrunite condiliile de legalitate qi oportunitate, propun Consiliului
Judelean lalomi{a aprobarea proiectului de hotdrdre in forma Si conlinutul prezentate in
proiect.
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