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ANUNT CONSULTARE PUBLICA
in conformitate cu dispoziliile art.7 alin. (1) qi alin. (2) din Legea rr. 5212003 privind
transparen!a decizionald in administralia publicf,, republicati cu modificlrile Ei completdrile
ulterioare, Consiliul Judelean Dolj supunem consultdrii publice urmdtoarele modificiri qi
completdri la documentafia de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de transport persoane in aria teritorialS de competenfd a judefului Dolj:
1. Durata Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane
in aria teritoriald de competenld a judefului Dolj, valabilitatea licenfelor de traseu qi a
Programului de transport rutier public de persoane prin curse regulate este de 8 ani.
2. Factorii de evaluare

in

cazul delegdrii gestiunii serviciului public de transport judelean de persoane prin
curse regulate, realizat cu autobuze, entitatea contractantd utilizeazi factorii de evaluare
prevdzufi Ia art. 23^I alin. (5) din Legea nr. 9212007 cu modificirile gi completdrile
ulterioare:
a) vechimea medie a parcului de autobuze;
b) clasifi carea autobuzelor,'
c) nivelul tarifului,'
d) dotarea cu instala{ie de aer conditionat;
e) capacitatea de transport;
fl norma de poluare a autobuzului,'

g) utilizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt definili in Legea nr. 34/2017
pr ivind ins tal are a infr as tructurii pentru combus tibili alternativi.
Punctajul maxim acordat pentru fiecare factor de evaluare este prezentat in tabelul de
jos:
mai

Nr.
crt.

Factori de evaluare

Punctaj maxim acordat
pentru fiecare factor de
evaluare
(puncte)
30

2.

Vechimea medie a parcului de autobuze
Clasifi carea autobuzelor

3.

Nivelul tarifului

25

4.

Dotarea cu instalalie de aer condifionat
Capacitatea de transport
Norma de poluare a autobuzului

1

5.

6.

15

8
5

10

-

Utllizarea combustibililor alternativi, astfel cum sunt
definifi in Legea ff. 3412017 privind instalarea
infrastructurii pentru combustibili alternativi

TOTAL

l
100

3. Cerinfe privind vehiculele nepoluante

In vederea conformdrii la prevederile O.U.G. rr.7lD02l privind promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante, in sprijinul unei mobilitdli cu emisii scdzute,
pentru abrogarea Ordonanlei de urgenJ[ a Guvernului nr. 4012011 privind promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante gi eficiente din punct de vedere energetic Ai a
Legii nr. 3712018 privind promovarea transportului ecologic sunt incidente o serie de cerinJe
privind un anumit numdr de vehicule nepoluante in cadrul parcului auto utilizatpe perioada
deruldrii contractului de delegare.
DeJinilii:
a) Categorio M2 - autovehicule cu mai mult de opt locuri aqezate in plus fa!6 de
locul aqezat al conducdtorului'auto Ei care au o masd maximd care nu depfueqte 5 tone,
indiferent dacd respectivele autovehicule au un spafiu pentru pasageri in picioare;
b) Categoria Ms - autovehicule cu mai mult de opt locuri aqezate in plus fa16 de locul
aqezat al conducdtorului auto qi care au o masd maximd care depdqeqte 5 tone, indiferent
dacd respectivele autovehicule au un spafiu pentru pasageri in picioare;
c) Vehicul nepoluant - inseamnd:
(i) un vehicul din categoriaMz cu cantitatea maximd a emisiilor de COz la leava de
evacuare exprimate in glkm mai mici decdt valoarea-limitd prevdzutl, in tabelul de mai jos,
precum si cu emisiile de poluanfi in condilii reale de conducere mai mici decdt procentullimitd previzut in tabelul
u de ma
mai i
Categorie vehicul
COz (g/km)
Emisiile de poluanli atmosferici generate tn condiyii
reale de conducere (RDE) @ ca procent din limitele de
emisie Q)
Mz
50
80%
(1)
Valorile maxime declarate in condifii reale de conducere IRDE; ale emisiilor de
particule ultrafine (numdr de particule) in #/km qi de oxizi de azot (NOt in mg/km,
prevdzute la punctul 48.2 din Certificatul de conformitate, astfel cum sunt descrise in anexa
D( la Directiva 20071461CE a Parlamentului European qi a Consiliului din 5 septembrie
2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor qi remorcilor acestora,
precum qi a sistemelor, componentelor gi unitdlilor tehnice separate destinate vehiculelor
respective, pentru cdldtoriile complete qi urbane in condilii RDE sau in anexa VIII la
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 20201683 din 15 aprilie 2020 pentru punerea in
aplicare a Regulamentului (IJE) 20131858 al Parlamentului European qi al Consiliului in
ceea ce priveqte cerinfele administrative pentru omologarea si supravegherea pielei
autovehiculelor ;i remorcilor acestora, precum qi ale sistemelor, componentelor qi unitdqilor
tehnice separate destinate vehiculelor respective, pentru cdldtoriile complete Ei urbane ?n
condilii RDE.
(2)Limitele de emisii
aplicabile stabilite in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 71512007
sau actele sale subsecvente.
sau

(ii) un vehicul de categoria M:, Nz sau N: care utilizeazd combustibili alternativi,
astfel cum sunt definifi la art. 3 lit. a) qi b) din Legea nr. 3412017 privind instalarea
infrastructurii pentru combustibili altemativi, cu excepfia combustibililor produqi din stocul
alimentar expus unui risc ridicat de schimbare a destinaliei terenurilor pentru care se
observi o extindere semnificativ[ a suprafelei de produclie la terenuri cu stocuri mari de

carbon, ?n conformitate cu normele specifice pentru biocombustibili, biolichide qi
combustibili din biomasd produqi din culturi alimentare qi furajere, prevdzute de legislafia
nafionald in domeniul promov[rii utilizirii energiei din surse regenerabile.
In cazul vehiculelor care utilizeazd biocombustibili lichizi, combustibili sintetici qi
parafinici, acesti combustibili nu vor fi amestecali cu combustibili fosili convenfionali.
d) vehicul greu cu emisii zero - un vehicul nepoluant astfel cum este definit la lit. c)
pct. (ii) fdrd un motor cu ardere interni sau cu un motor cu ardere internd care emite mai
putin de I g COzkWh, mbsurat in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 59512009 al
Parlamentului European gi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a
autovehiculelor qi a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro
VI) qi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 71512007 9i a Directivei 2007146/CE qi de
abrogare a Directivelor 80/1 269KEE,2005l55lCE Si 20051781CE qi cu misurile de punere
in aplicare a acestuia, sau care emite mai pulin de 1 g COzll<m, mdsurat ?n conformitate cu
Regulamentul (CE) rv.71512007 al Parlamentului European qi al Consiliului din 20 iunie
2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce privegte emisiile provenind de
la vehiculele ugoare pentru pasageri qi de la vehiculele ugoare comerciale (Euro 5 gi Euro 6)
qi cu mdsurile de punere in aplicare a acestuia.
Ordonan{a de Urgentl nr.7Il202l nu se aplicl vehiculelor din categoria M3, altele
decit vehiculele din clasa I gi clasa A, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 2 qi 3 din
Regulamentul (CE) nr. 66112009 al Parlamentului European qi al Consiliului din 13 iulie
2009 privind cerinfele de omologare de tip pentru siguranfa generald a autovehiculelor, a
remorcilor acestora, precum gi a sistemelor, componentelor qi unitdfilor tehnice separate
care le sunt destinate.
Regulamentul (CE) rtr. 661 12009 stipuleazd:
,,In sensul prezentului regulament se aplicd definiliile menlionate la articolul 3 din
Directiva 2007/45/CE.
De qsemenea, se aplicd urmdtoqrele definilii:
2. ,,vehicul de categoria Mz sau Ms din clasa I" inseamnd un vehicul de categoria
Mz sau Ms cu o capacitate mai mare de 22 de pasageri, pe ldngd conducdtorul auto,
prevdzut din construclie cu spalii pentru pasagerii care cdldtoresc tn picioare, pentru a
permite deplasdri frecvente ale pasagerilor;
3. ,,vehicul de categoria Mz sau Ms din clasa A" inseamnd un vehicul de categoria
Mz sau Ms cu o capacitate cqre nu depd;e;te 22 de pasageri, pe ldngd conducdtorul auto,
conceput sd transporte pasageri care cdldtoresc tn picioare; ;i care are scoune Ei are spaliu
pentru pasageri tn picioare;".

Pentru vehiculele din categoria Mz prevederile Ordonan{ei de Urgen{[
nr.7ll202l se aplici.
Calculul numdrului minim de vehicule u;oare nepoluante, vehicule grele nepoluante
qi vehicule grele cu emisii zero in total numdr vehicule care fac obiecful contractului pentru
lotul pentru care se depune oferta se va realizapebazaprevederilor art.4 alin. (1). lit. a), lit.
e) 9i alin. (2) din O.U.c. nr.7Il202I.
IncepAnd cu data de 2 august 2021, in procesul de achizilie publicd sau achizigie
',(1)
sectoriald.
autoritdlile contractante qi entitdfile contractante au obligafia de a
respecta urmdtoarele tinte minime, dupd, caz:
a) l8,7Yo, reprezentdnd ponderea vehiculelor uqoare nepoluante din numdrul total de
vehicule ugoare,... ...... ...;
e) 24oh, reprezentdnd ponderea vehiculelor grele nepoluante din categoria M:
(autobuze) din numdrul total de vehicule grele incadrate in aceasti categorie,.
(2) Jumdtate din valoarea lintelor minime prevdzute la alin. (1) lit. e)... ... .....trebuie
indeplinitl prin achizifionarea de vehicule grele cu emisii zero din categoria M: (autobuze)".

Numirul

se va rotunji spre valoarea intreagd superioard daci subdiviziunile depdqesc
0,50 gi spre valoarea intreagd inferioard dacd subdiviziunile sunt mai mici de 0,50.
Deoarece loturile 1,2,4,7,10,13,23,26 prevdd pentru executarea curselor planificate
de pe trasee cel mult 2 autovehicule nu sunt necesare documente care sd dovedeascd
respectarea prevederilor Ordonanlei de Urgentd nr.7 | I 202I.
Ca dovadd preliminar[ pentru verificarea criteriilor de calificare, Ofertantul
(Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocieri sau Te( Susfindtor) trebuie sd
prezinte o declarafie pe propria rdspundere completatd qi semnatl.
Declaralia pe proprie rdspundere este reprezentatd de DUAE (completat).
Ca urmare a unei solicitdri exprese din partea Entitdlii Contractante qi inainte de
atribuirea contractului sectorial, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori
Economici) clasat pe primul loc dupd aplicarea criteriului de atribuire trebuie sd prezinte
documente justificative actualizate prin care sd demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor
de calificare, in conformitate cu informaliile cuprinse in DUAE (completat).

Anunlul de mai sus poate fi consultat:
- pe site-ul www.cjdolj.rolanunturi.html;
- pe site-ul www. doljtransport.ro, sec{iunea Anunluri.
In temeiul prevederilor art. 7 alin. (a) din Legea nr. 5212003, pdnd la data de
29.11.2021, ora 1600, se pot trimite opinii cu valoare de recomandare cu privire la
documentele supuse consultdrii.
Propunerile se vor depune la Registratura Consiliului Judelean Dolj, Calea Unirii, nr.
19, Craiova sau se vor transmite:
- prin poEti pe adresa: Consiliul Judefean Dolj, Calea Unirii, rv. 19, Craiova;
- online pe adresa de e-mail: ajtdoli@),ahoo.com.
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