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Către,
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA
BLD.DÂMBOVIȚA, NR.67
300473, TIMIȘOARA
În atenția : Conducerii operatorului de transport S.T.P.T.
Referitor la: Asigurarea capacității de transport pentru traseul aferent liniei
Expres 7.
Subscrisa, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de
Transport Timișoara, cu sediul în Timișoara, Str. Simion Bărnuțiu nr. 21 corp D-C4, județ
Timiș, având CUI RO25952775, reprezentată legal de dr.ing. GOIA IOAN în calitate de
Director General, în temeiul contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020, vă
transmitem următoarea
NOTIFICARE
Cu privire la asigurarea capacității de transport prin utilizarea autobuzelor articulate.
Având în vedere solicitarea dnei Andreea Bota înregistrată la A.D.I. S.M.T.T. cu nr.
3214//27.05.2021 – în calitate de utilizator al serviciului de transport public local de persoane.
În conformitate cu următoarele prevederi ale contractului de servicii publice nr.
1812/22.07.2020:
Art. 2.3 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2021 conform căruia:
„Entitatea Contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta, în condițiile legislației din materia
achizițiilor sectoriale, cantitatea serviciilor, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în
situația în care devine necesară prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau
noi stații (conform Ordin președinte ANRSC și ANAP 131/ 1401/ 2019).”
Art. 16.10.8 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:
„Operatorul are obligația să asigure continuitatea Serviciului public de transport călători prin
curse regulate conform caietului de sarcini și a programului de transport.”
Art. 16.10.9 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia:
„Operatorul are obligația să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor de exploatare, a
obligațiilor de transport și a obligațiilor tarifare.”
Vă notificăm să procedați de îndată la suplimentarea capacității de transport prin
utilizarea autobuzelor articulate pe traseul aferent liniei Expres 7. De asemenea, vă
solicităm să asigurați constant rezerve ale mijloacelor de transport pentru înlocuirea
într-un timp redus a mijloacelor de transport care nu se află în stare tehnică optimă
pentru a fi utilizate în rețeaua de transport public local.
Vă reamintim dispozițiile art. 22.2 din contractul de servicii publice nr.
1812/22.07.2020 conform căruia: „Entitatea Contractantă are dreptul să sancționeze și să
penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de
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performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările
legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului.”
Prin urmare, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în baza art. 22.3 lit. a) „Operatorul
este obligat la plata de despăgubiri către Entitatea Contractantă pentru neîndeplinirea
obligațiilor asumate prin prezentul Contract, după cum urmează:
a) 600 lei pentru neîndeplinirea măsurilor de conformare impuse de către
Entitatea Contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor
efectuate privind modul de executare a Contractului sau evaluării modului
de realizare a operării.”
Vă atașăm solicitarea dnei. Bota Andreea, în copie xerox.
Vă mulțumim pentru colaborare.
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