ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAŞULUI
BRAGADIRU

10495/01.04.2015
ANUNŢ
Privind declanşarea procedurii de atribuire a unui număr de 2 autorizaţii taxi pentru efectuarea
transportului public local de persoane in regim de taxi în oraşul Bragadiru
UAT Bragadiru cu sediul în oraşul Bragadiru, şoseaua Alexandriei, nr 249, judeţul Ilfov,
declanşează procedura de atribuire a unui număr 2 autorizaţii taxi, având numerele de ordine 31 si 37
pentru transport public local de persoane în regim de taxi.
Solicitanţii vor depune până la data de 09.06.2015, ora 16.30 la registratura insitutiei, următoarele
documente:
a) cerere de participare la procedura de atribuire;
b) declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă;
c) declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni,
autovehicule, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de
departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;
d) scrisoare de garanţie in cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare
autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine
autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevăzute la lit.c.
Rezultatul atribuirii se va anunţa în data de 15.06.2015;
Eliberarea autorizaţiilor taxi va începe dupa data 31.07.2015 (în funcţie de data şedinţei
Consiliului Local în care se va aproba atribuirea)
Nr.crt
CRITERII
DE DEPARTAJARE
Puncte
1
Vechime autoturismului de la data fabricatiei
0 ani- 2 ani
12
2 ani- 5 ani
5
5 ani-10 ani
3
2.
Clasificarea autovehiculelorconform normelor de poluare
EURO 5
13
EURO
EURO 4
9
EURO 3
5
3.
Volum portbagaj util şi echiparea cu aer conditionat certificat
400-500 l
6
de R.A.R.
300-400 l
4
4.
Vechimea în ani de cînd transportatorul desfăşoară activitatea
0 ani- 5 ani
3
de transport persoane în regim de taxi
5 ani-10 ani
7
5.
Gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv
-airbag
5
existenta airbagurilor, certificat R.A.R.
-fara airbag
0
6.
Efortul investiţional al taransportatorului autorizat,definit de
-proprietate
6
modul de deţinere
-leasing
4
7.
Posibilitatea asigurării prezenţei autovehicului în activitate de minim 8 h/zi
5
8.
Dotări suplimentare: -GPS
5
-dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client
5
-perete desparţitor intre şofer şi client
5
-dispozitiv pentru plată cu card bancar
5
Elementele prevazute la pct.3, pct.5 şi pct.8, din tabel, precum şi culoarea galbena a
autovehiculului, se certifică de R.A.R. prin intermediul Certificatului de agreare. In cazul în care
aceste date nu sunt identice cu cele prezentate în declaraţia pe propria raspundere, atribuirea
autorizaţiei taxi va fi anulată.
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