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FISA DE DATE A ACHIZITIEI – versiunea DECEMBRIE 2016 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT 

Denumire oficiala: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT GROUP 

Adresa: Str. Parcul Traian, nr. 5, Județul Bihor. 

Localitate: Cod postal: Tara: 

Punct(e) de contact: 

In atentia ....... 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresa/ele de internet (daca este cazul): 

Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): 

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 

 

Alte informatii pot fi obtinute la: 

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.I 

Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv 

documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la: 

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.II 

Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la: 

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior 

□ Altele: completati anexa A.III 

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a 

ofertelor/candidaturilor 

Zile : 15 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) 

 

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 

PRINCIPALE) 

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, 

inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

□ Agentie/birou national sau federal 

□ Colectivitate teritoriala  

□ Agentie/birou regional sau local  

□ Organism de drept public  

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana 

 

 

x Altele (precizati): Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara 

□ Servicii publice generale 

□ Aparare 

□ Ordine si siguranta publica 

□ Mediu 

□ Afaceri economice si financiare 

□ Sanatate 

□ Constructii si amenajari teritoriale 

□ Protectie sociala 

□ Recreere, cultura si religie 

□ Educatie 

x Altele (precizati): administratie 
publica locala - serviciul public de 
salubrizare a localitatilor 
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Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                         da □ nu □ 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea 

contractanta 

Delegare a gestiunii activităților componente de colectare și transport deșeuri din județul Bihor, cu 

excepția municipiuluiOradea. 

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a 

serviciilor  

Prestări servicii pentru comunitate 

a) Lucrari                                   □ B) Produse                                    □ c) Servicii                                      x 

Executare                                 □ 

Proiectare si executare              □ 

Executarea, prin orice               □ 

mijloace, a unei lucrari, 

conform cerintelor 

specificate de autoritatea 

contractanta 

Cumparare                                     □ 

Leasing                                          □ 

Inchiriere                                       □ 

Inchiriere cu optiune de                □ 

cumparare 

O combinatie intre acestea            

□ 

Categoria serviciilor 

Prestări servicii pentru comunitate 

Locul principal de executare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 

........................ 

Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 

Județul Bihor 

Cod NUTS _________ 

 

 

II.1.3) Procedura implica 

Un contract de achizitii publice                                                                 x 

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)        □ 

Incheierea unui acord-cadru                                                                      □  

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz) 

Acord-cadru cu mai multi operatori economici          

□ 

 

Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim □□□ de 

participanti la acordul-cadru preconizat 

Acord-cadru cu un singur operator economic            □ 

 

 

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii 

acordului cadru   

                                         da □ nu □ Daca DA, 

Reluarea competitiei se va face in SEAP: 

da □ nu □ 
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__________________________________________ 

Durata acordului-cadru: Durata in ani: □□ sau in luni: □□□ 

Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru: 

Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani 
......................... 

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz; numai in 

cifre): 

 

Valoarea estimata fara TVA: _________________                                                                 Moneda: ________ sau intervalul: 

intre _____________ si _______________                                                      Moneda: ________ 

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): __________. 

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 

Colectarea și transportul deșeurilor din județul Bihor, cu excepția municipiului Oradea. Contractul va 

asigura prestarea continua a activităţilor menţionate pe o durata de 8 ani, activitati care vor cuprinde: 

Colectarea deșeurilor municipale din zona respectivă și transportul acestora la stațiile de sortare din zonele 

respective, stația de compostare Valea lui Mihai sau Oradea, la instalația de tratare mecano-biologică Oradea  

și la depozitul conform Oradea, după caz, în scopul efectuării Serviciilor in conformitate cu prevederile 

documentatiei de atribuire. Infrastructura serviciului este descrisa în cadrul Caietului de Sarcini al serviciului 

si in cadrul documentelor anexe acestuia. 

 

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 

 

 Vocabular principal  

Obiect principal 905110000-2 Servicii de colectare a deșeurilor 

menajere  

 

Obiect(e) suplimentar(e) 90500000-2 Servicii privind deseurile 
menajere si deseurile 
90513000-6 Servicii de tratare si eliminare de 
deseuri menajere si deseuri nepericuloase 
(Rev.2). 
90512000-9 Servicii de transport de deşeuri 
menajere (Rev. 2);  
90511100-3 Servicii de colectare a deseurilor 
urbane solide  
90511200-4 Servicii de colectare a gunoiului 

menajer  

 

 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)                

da □ nu x 

 

II.1.8) Impartire in loturi (pentru precizari privind loturile utilizati                                                      da x nu □ 

Activitățile componente ale Serviciului ... se vor delega pentru toate unitățile administrativ-
teritoriale ale județului Bihor, ținând cont de împărțirea pe zone a județului  prevăzută în Sistemul de 
Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor, si de prevederile caietului de sarcini, astfel:  
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-Lotul 1: Zona 1B, acoperă partea de Vest a județului (cu excepția  municipiului Oradea) cuprinde localitățile: 
Biharia, Borș, Ceica, Cetariu, Copăcel, Drăgești, Girișu de Criș, Hișidelu de Sus, Holod, Ineu, Lăzăreni, Nojorid, 
Oșorhei, Paleu, Săcădat, Sanmartin, Sântandrei, Sarbi, Spinuș, Tileag, Vârciorog, Husasău de Tinca, Gepiu, 
Sălard și Toboliu.  
 - Lotul 2: Zona 2, acoperă partea de Est a județului (cu orașul Aleșd),  cuprinde localitățile Aștileu, Aușeu, 
Borod, Bratca, Brusturi, Bulz, Lugașu De Jos, Măgești, Șinteu, Șuncuiuș, Tetchea, Vadu Crișului 
- Lotul 3: Zona de Gestionare Deșeuri 3, acoperă partea de Sud-Vest a județului (cu municipiul Salonta), 
cuprinde localitățile: Avram Iancu, Batar, Cefa, Ciumeghiu, Cociuba Mare, Mădăraș, Olcea, Tinca, Tulca, 
Sânnicolau Roman 
- Lotul 4:  Zona de Gestionare Deșeuri 4, acoperă partea de Sud-Est a județului (cu municipiul Beiuș), cuprinde 
localitățile ..Orașul Nucet, Orașul Ștei, Orașul Vașcău, Comunele: Budureasa, Buntești, Căbești, Căpâlna, 
Cărpinet, Cîmpani, Cristioru De Jos, Curățele, Dobrești, Drăgănești, Finiș, Lazuri De Beiuș, Lunca, Pietroasa, 
Pocola, Pomezu, Răbăgani, Remetea, Rieni, Roșia, Sîmbăta, Șoimi, Tărcaia, Uileacu De Beiuș 
- Lotul 5: Zona de Gestionare Deșeuri 5, acoperă partea de Nord-Est a județului (cu municipiul Marghita, 
cuprinde localitățile: Abram, Abrămuț, Boianu Mare, Balc, Buduslău, Chișlaz, Derna, Popești, Suplacu De 
Barcău, Tăuteu, Viișoara 
 - Lotul 6: Zona de Gestionare Deșeuri 6, acoperă partea de nord a județului (cu orașul Săcuieni), cuprinde 
localitățile : Orașul Valea Lui Mihai, Comunele: Sâniob, Cherechiu, Curtuișeni, Diosig, Roșiori, Sălăcea, Șimian, 
Tarcea, Tămășeu 
 
□ un singur lot                                   

 

□ Numărul maxim de loturi care poate fi 

atribuit unui singur ofertant:  

 

□ Autoritatea contractantă își rezervă 

dreptul de a atribui contracte prin 

combinarea următoarelor loturi sau grupe 

de loturi: 

 

x unul sau mai multe loturi      

 

□ toate loturile                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                              

 da □ nu x 

 

 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile) 

Serviciile delegate de catre Autoritatea Contractanta (denumite in continuare „Serviciile”) includ: 
− Lotul 1 - colectarea deseurilor din UAT arondate si transportul acestora la stația de sortare Oradea, la 

stația de compostare Oradea, la stația TMB Oradea sau la depozitul conform Oradea, dupa caz ; 
− Lotul 2, colectarea deseurilor din UAT arondate si transportul acestora la statia de transfer Alesd, la stația 

de sortare Alesd, la stația de compostare Oradea, la stația TMB Oradea si depozitul conform Oradea, dupa 
caz, si operarea stației de sortare Alesd, si a statiei de transfer Alesd; 

− Lotul 3, colectarea deseurilor din UAT arondate si transportul acestora statia de transfer Salonta, la stația 
de sortare Salonta, la stația de compostare Oradea, la stația TMB Oradea si la depozitul conform Oradea, 
dupa caz, si operarea stației de sortare Salonta, si a statiei de transfer Salonta; 

− Lotul 4, colectarea deseurilor din UAT arondate si transportul acestora statia de transfer Beiuș, la stația 
de sortare Beiuș, la stația de compostare Oradea, la stația TMB Oradea si depozitul conform Oradea , dupa 
caz, si operarea stației de sortare Beius, a statiei de transfer Beius si a zonei de stocare temporară a 
deșeurilor Ștei; 

− Lotul 5, colectarea deseurilor din UAT arondate si transportul acestora la statia de transfer Marghita, la 
stația de sortare Marghita, la stația de compostare Valea lui Mihai, la statia TMB Oradea si depozitul 
conform Oradea, dupa caz, si operarea stației de sortare Marghita si a statiei de transfer Marghita;. 
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− Lotul 6, colectarea deseurilor din UAT arondate si la stația de transfer Sacuieni, la statia de sortare 
Sacuieni, la stația de compostare din Valea Lui Mihai, la stația TMB Oradea si depozitul conform Oradea, 
dupa caz, si operarea stației de sortare Sacuieni,,  a statiei de transfer Sacuieni,  si a stația de compostare 
din Valea Lui Mihai . 
 

 

Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): __________________                  Moneda: __________ 

sau intervalul: intre _______________ si _______________                                               Moneda: __________ 

 

Tariful maxim compus  pentru prestarea serviciului, format din tariful colectare și transport deșeuri reziduale, 
biodeșeuri și deșeuri reciclabile este de 297,80 lei/to fără TVA pentru utilizatorii casnici și 322,60 lei/to fără TVA 
pentru utilizatorii non-casnici, valabil pentru anul 2019. Tariful maximal nu include: taxa de administrare de 1%/to, 
redevența, tarifului operatorului depozitului conform Oradea, tariful operatorului stației de sortare Oradea, al stației 
de compostare Oradea, al stației de compostare Valea lui Mihai, al stației TMB Oradea, după caz, care vor fi adăugate 
la tarifele ofertate 
Formula după care se calculează tariful compus al serviciului de salubrizare este: 
Tc = (4,80% x T h/c) + ( 6,25% x Tp/m) + (1,95% x Ts) + ( 8% x Tbio) + (79% x Trez), unde: 
Th/c = tariful ofertat pentru colectare și transport deșeuri reciclabile de hârtie/carton.  
Tp/m = tariful ofertat pentru colectare și transport deșeuri reciclabile de plastic/metal.  
Ts =tariful ofertat pentru colectare și transport deșeuri reciclabile de sticlă.  
Tbio = tariful ofertat pentru colectare și transport biodeșeuri.  
Trez = tariful ofertat pentru colectare și transport deșeuri reziduale.  
 Tarifele mentionate nu includ TVA. 
Tarifele menționate nu includ: contravaloarea tarifului operatorului depozitului conform Oradea, contribuția pentru 
economia circulară, tariful operatorului stației de sortare Oradea, al stației de compostare Oradea, al stației de 
compostare Valea lui Mihai, al stației TMB Oradea, după caz, care vor fi adăugate la tarifele ofertate. 
 Valoarea maxima a tarifului s-a stabilit in baza Contractului de Finantare, a Studiului de Fezabilitate si a Studiului de 
Oportunitate aprobate prin Hotarare de Consiliu.  
Valoarea redeventei va fi de .............. lei/an. 
Valoarea taxei de administrare va fi 1% din veniturile realizate in baza contractului de delegare.  
II.2.2) Optiuni (dupa caz)                                                                                                                         

da □ nu x 

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric 

Daca da, descrierea acestor optiuni:  

 

Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni: 

in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

 

Numarul de prelungiri  posibile (dupa caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□ 

Daca se cunoaste: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului) 

II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa 

caz, in cazul contractelor de concesiuni) 

 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata in luni: 96 sau in zile: □□□□  (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a 

serviciilor sau lucrarilor) 

  
 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    da x nu □ 
Tarifele ofertate de către Delegat se vor putea ajusta, la solicitarea Delegatului, la interval de un an, 

conform Ordinului ANRSC 109/2007, în limita Planului Anual de evoluție al tarifelor prevăzut în Aplicația 
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de finanțare a proiectului SMID Bihor și cuprins în Caietul de sarcini al serviciului și cu aprobarea 
prealabilă a Beneficiarului proiectului, prin hotărâre AGA a ADI ECOLECT GROUP. Ajustarea se va face în 
raport cu evoluţia paramentrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, însoţite de documentaţia de 
fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, începând cu anul al sașelea contractual. 

Ajustarea se va face la solicitarea scrisă a Delegatului, transmisă cu minim 60 de zile înainte de data 
ajustării. Data de la care intră în vigoare tarifele ajustate este data de 1 iulie a fiecărui an.  

Parametrul de ajustare este indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de 
Statistică. 

 Ajustarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei: 
 
                                  [Delta(ct) + Delta(ct) x r%] 

     Delta(t) = ────────────────────────────, unde: 
                                              Q 
Delta(ct) - creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite în costuri; 
r% - cota de profit a operatorului; 
Q - cantitatea programată în unităţi de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la 

determinarea tarifului actual. 

 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) 

III.1.1.a) Garantie de participare                                                                                                          da x nu □ 

Valoarea garanției de participare se stabilește în sumă de  1% din valoarea pe un an/ lei. 
Având în vedere valoarea estimată pentru cei 8 ani de contract, respectiv: 
Lotul 1: zona 1B, în valoare de 61.811.264 lei, din care pe un an, în valoarea de 7.726.408 lei; 
Lotul 2: zona 2, în valoare de 49.003.632 lei, din care pe un an, în valoarea de 6.125.454 lei; 
Lotul 3: zona 3, în valoare de 57.104.448 lei, din care pe un an, în valoarea de 7.138.056 lei; 
Lotul 4 zona 4,  în valoare de 87.070.992 lei, din care pe un an, în valoarea de 10.883.874 lei; 
Lotul 5: zona 5, în valoare de 58.927.728 lei, din care pe un an, în valoarea de  7.365.966 lei; 
Lotul 6: zona 6, în valoare de 59.333.280 lei, din care pe un an, în valoarea de 7.416.660 lei; 
 
 
Perioadă de valabilitate a garanției de participare este de 120 de zile de la termenul limită de depunere a 
ofertei. 
Dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată în original, la sediul autorității 
contractante, cel mai târziu până la data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor. 
Garanție de participare se constituie în condițiile art 46 din HG 867/2016 astfel: 
a) virament bancar în cont ................................................ deschis la ..................................... 
b) instrument de garantare emis de o o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate 
de asigurări, în condiţiile legii 
În cazul constituirii garanției de participare într-o altă monedă, conversia altă monedă / leu se va face la 
cursul comunicat de BNR din data apariției anunțului de concesiune în SICAP. 
Garantia de participare se restituie in conditiile art 48 din HG 867/2016. 

Nota: 
Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in SICAP, pana la data si ora limita stabilita 
pentru depunerea ofertelor. 
Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si perioada de 
valabilitate solicitate vor fi respinse. 

 

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     da x          nu □ 

Delegatul va constitui, pe propriul său cost şi va menţine în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanția 
de Bună Execuție în favoarea Delegatarului/ADI, în cuantum este de 1% din valoarea contractului.  
Garanția de Bună Execuție se constituie pe toată Durata Contractului printr-un instrument de garantare 
emis de o institutie de credit din Romania sau alt stat membru sau de o societate de asigurari. Garanția de 
bună execuție este irevocabilă. 
Garanţia de Buna Execuţie poate fi executată oricând de către ADI- ECOLECT GROUP, în limita 
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prejudiciului creat, numai după notificarea Delegatului în acest sens, precizând obligaţiile care nu au fost 
respectate, precum și termenul care a fost acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu achită 
prejudiciul în termenul acordat, ADI- ECOLECT GROUP va executa Garanţia de Buna Execuţie, fără nici o 
altă notificare. În situația executării garanției de bună execuție parțial sau total, Delegatul are obligatia de 
a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, conform art. 41 din HG nr.395/2016 
In cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilitatii, din orice motiv, a Garanţiei de Buna Execuţie, 
Delegatul o va reface sau va constitui o altă Garanţie de Bună Execuţie, cu cel puţin 15 (cincisprezece) Zile 
înainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau Încetare a valabilității și pentru o perioada cel puţin 
egală cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Bună Execuţie anterioare. In cazul executării totale sau 
parţiale a Garanţiei de Bună Execuţie, Delegatul va fi obligat sa refacă Garanţia de Bună Execuţie sau să 
constituie o altă Garanţie de Bună Execuţie, în termen de 15 (cincisprezece) Zile de la data executării și 
pentru o perioada cel puţin egala cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Buna Execuţie anterioare. 
Garanţia de Bună Execuţie va fi returnată Operatorului în termen de cel mult 14 (paisprezece) Zile de la 
data semnării procesului- verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite 
Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă ADI- ECOLECT GROUP nu a ridicat până la acea dată 
pretenţii asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligaţii contractuale. 
 

 

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 

Delegatul va percepe tarife distincte pentru activitățile care fac obiectul contractului de delegare, pentru 

activitatea de colectare și transport a diferitelor deșeuri, conform prevederilor din Caietul de Sarcini. De 

asemenea, Delegatul va avea în vedere plata tarifelor stațiilor de sortare sau de compostare care nu se află 

în consesiunea sa, tariful stației TMB Oradea, operatorului depozitului conform Oradea, care va include și 

contribuția pentru economia circulară, în limita cantităților corespunzătoare indicatorilor de performanță, 

precum și o Taxă de administrare de 1% din valoarea fiecăruie tarif pentru fiecare tonă de deșeu colectată. 

 

Se specifică sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit (buget de stat, buget local sau alte 

surse) 

 

 

! Se vor corela informațiile din prezenta secțiune cu cele din cadrul secțiunii VI.2. 

__________________________________________________________________________________________________ 

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie 

contractul (dupa caz) 

Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016. 
În cazul unei asocieri, ofertantul va prezenta, o data cu DUAE, si Acordul de Asociere (Formularul 3) 
 

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                         da □ nu x 

 

Daca da, descrierea acestor condiții__________________________________ 

 

III.1.5. Legislatia aplicabila 

a) Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind concesiunile de lucrări și 
concesiunile de servicii; 

b) H.G.  nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; 

c) Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 
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achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de 
servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; 

d)  www.anap.gov.ro 
 
 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE 

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 

registrul comertului sau al profesiei 

 

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 

Cerinta 1 - Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile 
prevazute la art. 79-81 din Legea nr. 100/2016. 
 
Modalitatea de indeplinire:  
Declaratii pe propria raspundere (Formular nr. 3, Formular nr. 4, Formular nr. 5). Aceste declaratii vor 
fi prezentate odata cu DUAE. Aceste declaratii vor fi completate atat de ofertant, cat si de subcontractant si 
de tertul sustinator declarati in oferta. Nedepunerea declaratiei de catre operatorii economici participanti 
la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) duce la respingerea ofertei ca 
inacceptabila.  
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv 
eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE trebuie prezentat si de catre 
fiecare subcontractant/tert sustinator declarat in oferta. Nedepunerea DUAE de catre operatorii 
economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) duce la 
respingerea ofertei ca inacceptabila.  
La prezentarea DUAE sa va atasa in mod obligatoriu, daca este cazul, Acordul De Asociere (Formular nr. 
7) in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, 
Acordul/acordurile de subcontractare (Formular nr. 8) cu subcontractantul/sucontractantii desemnati 
si/sau ANGAJAMENT (Formular nr. 6) privind sustinerea tehnica - experienta similara a 
ofertantului/grupului de operatori economici. 
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi 
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul 
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 
Aceste documente pot fi: 

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a 
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 

- cazierul judiciar si fiscal al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de 
reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis 
de ONRC/actul constitutiv; 

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de 
derogarile prevazute la art. 80 alin. (5), art. 81 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, 

- alte documente edificatoare, dupa caz. 
 
Cerinta 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile 
prevazute la art. 43 si 44 din Legea 100/2016 
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe propria raspundere (Formular nr. 2). Aceasta declaratie va fi 
prezentata odata cu DUAE. 
Aceasta declaratie va fi completata atat de ofertant, cat si de subcontractant si de tertul sustinator (daca 
este cazul). Nedepunerea declaratiei de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire 
(inclusiv eventualii terti si subcontractanti) duce la respingerea ofertei ca inacceptabila. 
 
Notă: Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt: 
 
Ioan MANG, președinte al ADI ECOLECT GROUP 
………….., (delegare calitate de reprezentant al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Bihor) 
………………, (delegare calitate de reprezentant al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Bihor) 
…………….., Director executiv al Aparatului Tehnic al ADI ECOLECT GROUP,  
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…………….., Director executiv al Aparatului Tehnic al ADI ECOLECT GROUP (pe perioada 
determinata),  
………….. - consilier juridic in cadrul Aparatului Tehnic al ADI ECOLECT GROUP,  
…………… - inginer in cadrul Aparatului Tehnic al ADI ECOLECT GROUP,  
…………… - economist in cadrul Aparatului Tehnic al ADI ECOLECT GROUP,  
……………… – ecolog, in cadrul Aparatului Tehnic al ADI ECOLECT GROUP,  
..................... - consilier juridic in cadrul Aparatului Tehnic al ADI ECOLECT GROUP,  
…………….. - consilier juridic in cadrul Aparatului Tehnic al ADI ECOLECT GROUP,  
…………….. -  economist in cadrul Aparatului Tehnic al ADI ECOLECT GROUP,  
.................. - economist in cadrul Aparatului Tehnic al ADI ECOLECT GROUP, 
………………….. - economist in cadrul Aparatului Tehnic al ADI ECOLECT GROUP,  
…………………… - inginer in cadrul Aparatului Tehnic al ADI ECOLECT GROUP,  
……………….. - economist in cadrul Aparatului Tehnic al ADI ECOLECT GROUP, (pe perioada 
determinata) 
 
Comisia de evaluare 
..................... presedinte 
....................... membru 
.......................... membru 
......................................... presedinte rezerva  
..................................... membru rezerva 
................................ membru rezerva 
 
Reprezentantii membrilor in Adunarea Generala a Asociatilor 
Judetul Bihor prin Pasztor SANDOR, presedinte al Consiliului Judeţean Bihor  
……………….., (delegare calitate de reprezentant al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Bihor) 
……………, (delegare calitate de reprezentant al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Bihor) 
Municipiul Beiuș prin Mlendea Căluș Petru primar și Dăescu Ovidiu Constantin viceprimar,  
Municipiul Marghita prinPocsaly Zoltan Ladislau primar si Lazăr Ioan  viceprimar,   
Municipiul Salonta prin Laszlo TOROK primar si Horvath Janos viceprimar,  
Orașul Aleșd prin Todoca Ioan Coloman primar și Kajanto Paul   viceprimar 
Orașul Nucet, prin Tuduce Mircea Adrian primar si Lazea Dănu  viceprimar,  
Orașul Săcuieni, prin. Csaba BERES primar si Csuka Jozsef Gyorgy viceprimar,  
Orașul Ștei, prin Gheorghe Iulian BALAJ primar si Cioară Marius  Dorel. viceprimar  
Orașul Valea lui Mihai, prin Iozsef NYAKO primar si Karsai Jozsef Attila. viceprimar, 
Orașul Vașcău, prin Florin Ioan PORGE primar si Popa Marius Gheorghe  viceprimar,  
Comuna Abram, prin Gabriel Octavian NUȚAȘ primar si Silaghi Dorel Nicuşor. viceprimar,  
Comuna  Abrămuț, prin Barna BARCUI primar si Kozak Robert viceprimar,  
Comuna Aștileu, prin Vasile Ionuț LAZĂR,  primar si Blaga Sorin Aurel . viceprimar,  
Comuna Aușeu, prin Mitică Florentin LAZĂR primar si Şchiop Ancuţa Florina viceprimar 
Comuna Avram Iancu, prin Micle Traian  primar  si Morar Gheorghe. viceprimar,  
Comuna  Balc,  prin Arsenie MAROȘAN primar si Daroczi Mihai viceprimar 
Comuna Batâr, prin Ioan MUGURIUȘ primar si Andor Gheorghe. viceprimar,  
Comuna  Biharia, prin Gizella NAGY primar si Nemes Francisc Robert   viceprimar,  
Comuna Boianu Mare, prin Bandula Ioan primar si Bențe Augustin viceprimar,  
Comuna Borod, prin Sorin Petru SARCA primar si Bradea Ionuț Florin viceprimar 
Comuna  Borș, prin Geza BATORI primar si Csiger Laszlo Robert  viceprimar,  
Comuna Bratca, prin Gaboraș Alexandru primar si Bradea Ioan . viceprimar 
Comuna  Brusturi, prin Bârlău Livia Daniela primar si Ciuciu Grațian Ioan viceprimar,  
Comuna  Budureasa, prin Magda Adrian Marius  primar si Laza Ioan viceprimar,  
Comuna Buduslău, prin Kocza Istvan  primar si Gulya Andrea Eva viceprimar,  
Comuna Bulz, prin Augustin SĂRĂCUȚ primar si Negrea Teodor viceprimar,  
Comuna  Buntești, prin Sorin Mihai DEGĂU primar si Coraș Gheorghe viceprimar, 
Comuna Căbești, prin Toda Silviu Mironprimar si Bunta Constantin Florin  viceprimar,  
Comuna Căpâlna, prin Gheorghe Ioan VID primar si Dan Iuliana viceprimar,  
Comuna Cărpinet, prin Curta Petru Daniel  primar si Sim Silviu Marcel  viceprimar,  
Comuna Cefa, prin Dumitru Alin BĂRNĂU primar si Gui Gheorghe Adrian viceprimar,  
Comuna Ceica, prin Șovre Ana Liviaprimar si Petrila Mariana Cornelia  viceprimar 
Comuna Cetariu, prin Bonisz Alexandru 
 primar si Nagy Istvan Robert  viceprimar,  



10 

 

Comuna  Cherechiu, prin Niri Alexandru primar si Szabo Zoltan Lajos  viceprimar,  
Comuna Chișlaz, prin Kosztandi Mihai primar și Lazăr Traian . viceprimar,  
Comuna  Ciumeghiu, prin Ilie Viorel E primar si Rostaș Istvan. viceprimar, 
Comuna Cîmpani, prin Ral Florin BOCȘE primar si Rugina Călin viceprimar,  
Comuna  Cociuba Mare, prin Mihai Florin SFERLE primar si Bronț Ioan viceprimar,  
Comuna Copăcel, prin Liviu GURĂU primar siChirilă Viorel   viceprimar,  
Comuna Criștioru de Jos, prin Fănel TULVAN primar si Tulvan Călin. viceprimar,  
Comuna  Curățele, prin Teodor MOCIORAN primar si Sime Adrian viceprimar,   
Comuna  Curtuișeni, prin Istvan NAGY primar si Danciu Gheorghe viceprimar,  
Comuna  Derna, prinMagui Florin primar si Segheciu Iarko Daniel  viceprimar,  
Comuna  Diosig, prin Attila Ferencz MADOS primar si - viceprimar,  
Comuna  Dobrești, prin Nicolae NEAG primar si Popuș Florian Mircea viceprimar, 
Comuna Drăgănești, prin Adrian Ovidiu BANDA primar si Sala Florin. viceprimar,  
Comuna  Drăgești, prin Sabina FĂRCUȚA primar si Todor Marcel Nicolae. viceprimar,  
Comuna  Finiș, prin Ioan Florian MAN primar si Boroș Gabriel . viceprimar,  
Comuna Gepiu, prin Ioan PURGE primar si Memetea Vasile Florian viceprimar,  
Comuna Girișu de Criș, prin Ioan PAȘCA primar si Pek Iosif viceprimar,  
Comuna Hidișelu de Sus, prin Adrian PETROI primar si Pentea Florian viceprimar,  
Comuna Holod, prin Ioan HORGA primar si - viceprimar,  
Comuna  Husasău de Tinca, prin Mihai FAUR primar si Faur Florentin viceprimar,    
Comuna Ineu, prin Dumitru TOGOR primar siConstantache Doru Cătălin viceprimar,   
Comuna Lazuri de Beiuș, prin Popa Gabriel Cătălin primar si Popa Bota Traian viceprimar,  
Comuna Lăzăreni, prin Cristian Vasil PAUL primar si Blăguța Crăciun Dumitru  viceprimar,  
Comuna Lugașu de Jos, prin Levente SORBAN si primar si - viceprimar,  
Comuna Lunca, prin Ioan POPA primar și Cuc Crăciun viceprimar,  
Comuna Mădăraș, prin Dan Alexandru TIURBE primar și Pătcaş Dumitru viceprimar, 
Comuna Măgești, prin Marin MERȚ primar și Păscui Petru viceprimar, 
Comuna Nojorid, prin Baba Petru Teodor  primar și Tripa Cristian Tudor  viceprimar, 
Comuna Olcea, prin Flore BOCȘE primar și Ciocluț Alexandru Sorin viceprimar, 
Comuna Oșorhei, prin Ioan POP primar și Gligor Ioan viceprimar, 
Comuna Paleu, prin - primar și Szebeni Alexandru viceprimar, 
Comuna Pietroasa, prin Cornel PÎLEA primar și Corb Gheorghe  viceprimar, 
Comuna Pocola, prin Ioan MAȘCAȘ primar și Birta Vasile  viceprimar, 
Comuna Pomezeu, prin Ioan SORA primar și Pantiş Dănuţ Florian  viceprimar, 
Comuna Popești, prin Dorin CURTEAN primar și Silaghi Gavril viceprimar, 
Comuna Răbăgani, prin Alecsandru DĂRĂBAN primar și One Călin Ioan viceprimar, 
Comuna Remetea, prin Adrian Călin ȘTEFNICĂ primar și Copil Ionel Stelian viceprimar, 
Comuna Rieni, prin Gheorghe Ioan BOTA primar și Popa Florin viceprimar, 
Comuna Roșia, prin Florin BONCA primar și Simea Ioan Florian viceprimar, 
Comuna Roșiori, prin Zoltan KELEMEN primar și Kerecsenyi Emeric  viceprimar, 
Comuna Săcădat, prin Aurel POPA primar și - viceprimar, 
Comuna Sălacea, prin Bela HORVATH primar și Vida Attila Jozsef viceprimar, 
Comuna Sălard, prin Miklos NAGY primar șiKendi Desideriu viceprimar, 
Comuna Sâmbăta, prin Laza Mariana primar și Chiș Dorel viceprimar, 
Comuna Sâniob, prin Jozsef MOLNAR primar și Zatyko Jacint viceprimar, 
Comuna Sânmartin, prin Laza Cristian primar și Pătroc Ștefan Aurel  viceprimar, 
Comuna Sânicolau Român, prin Munge Dumitru Marin primar și Porumb Ioan ………… viceprimar, 
Comuna Sântandrei, prin Ioan MĂRCUȘ primar și Tocai Sebastian Paul viceprimar, 
Comuna Sârbi, prin Gavril HERMAN primar și Pop Vasile Mircea  viceprimar, 
Comuna Spinuș, prin Fonai Alexandru primar și Badea Emil  viceprimar, 
Comuna Suplacu de Barcău, prin Nicolae TIVADAR primar și Bagosi Ferencz Barna viceprimar, 
Comuna Simian, prin Iosif BALAZSI primar și Timar Sorin viceprimar, 
Comuna Sinteu, prin Lașak Benedek primar și Furik Gheorghe viceprimar, 
Comuna Soimi, prin Ioan VAIDA primar și Bunicău Sabin Ioan viceprimar, 
Comuna Suncuiuș, prin Doru GABOR primar și Pașcalău Gelu Claudiu  viceprimar, 
Comuna Tarcea, prin Carol BORDAȘ primar și Kerezsi Attila Sandor viceprimar, 
Comuna Tămășeu, prin Miklos MATYI primar și Major Lorant Janos viceprimar, 
Comuna Tărcaia, prin Aurel Dan ILE primar și Halasz Francisc viceprimar, 
Comuna Tăuteu, prin Nandor Ștefan VINCZE primar și Brindea Cornel viceprimar, 
Comuna Tileagd, prin Adrian Romus CODREAN primar și Varga Zoltan  viceprimar, 
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Comuna Tinca, prin Teodor COSTE primar și Hepuțiu Alexandru Dan viceprimar, 
Comuna Toboliu, prinMaier Pavel  primar și Moldovan Ioan viceprimar, 
Comuna Tulca, prin Ioan BULZAN primar și Petran Mihai Nicu viceprimar, 
Comuna Țețchea, prin Drimbea Pavel Ovidiu  primar și Geczi Ioan viceprimar, 
Comuna Uileacu de Beiuș, prin Mihaela Angela SABĂU primar și Cuciula Gheorghe viceprimar, 
Comuna Vadu Crișului, prin Dorel COSMA primar și Hasas Ioan viceprimar, 
Comuna Vârciorog, prin Vasile COCIUBA primar și Braica Dumitru viceprimar, 
Comuna Viișoara, prin Vasile BEKE primar și - viceprimar. 

1.   
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:  

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii 
din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna 
dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a 
realiza activitatile care fac obiectul contractului. 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii 
economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. 
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: 
- certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara 
de rezidență; 
- autorizație de mediu. 
- licenta ANRSC. 
Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul 
clasat pe locul I in 
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. 
Terțul/terții susținători vor completă DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare 
la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Se va atașa angajamentul ferm al 
terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va 
avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 6). 
Angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători (împreună cu 
documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul 
efectiv în care se va materializă susținerea acestuia/acestora) se prezintă odată cu DUAE. Nedepunerea 
angajamentului terțului nu constituie motiv de inacceptabilitate, ci poate face obiectul unei clarificări. 
Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente vor fi prezentate, la solicitarea 
autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în urmă aplicării criteriului de atribuire. 
Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că 
va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în 
care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat 
susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție 
ofertantului (descriind modul concret în care va realiză acest lucru). 
Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angajă că va/vor răspunde în mod solidar cu 

ofertantul pentru executarea contractului de concesiune. Răspunderea solidară a terțului/terților 

susținător/susținători se va angajă sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de 

susținere asumate prin angajament. 

 

III.2.2) Capacitatea economica si financiara 

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 

pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

  

Modalitatea de indeplinire  

 

Bonitate/acces la resurse 

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la data de 
începere a contractului, va avea acces sau are 
disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii 
de credit confirmate de banci sau alte mijloace 

Modalitatea de indeplinire  

Demonstrarea bonitatii/acesului la resure se 
realizeaza prin completarea cerintei 
corespunzatoare in formularul DUAE din 
documentatia de atribuire.  
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financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul 
de prestare a serviciilor pentru 2 luni de derulare a 
contractului de operare, in valoare de: 
Lotul 1:   ..........  
Lotul 2:   ..........  
Lotul 3:   ..........  
Lotul 4:   ..........  
Lotul 5:   ..........  
Lotul 6:   ..........  
 
În cazul în care se ofertează pe mai multe loturi, 
sumele respective se cumulează. 
 

Documentele solicitate pentru sustinerea cerintei 
se prezinta numai de ofertantul clasat pe primul loc, 
dupa aplicarea criteriului de atribuire. 
Scrisoare din partea bancilor/ societati finantatoare 
sau alte documente echivalente prin care ofertantul 
atesta ca detine accesul la o finantare in valoare de 
........ lei pentru 2 luni de executare a contractului.  
Pentru demonstrarea posibilitatii de acces la 
resurse financiare necesare derularii contractului 
pentru primele 2 luni, ofertantul/candidatul poate 
utiliza, dar fara a se limita, urmatoarele optiuni: 
resurse reale negrevate de datorii care vor fi 
exclusiv folosite pentru derularea contractului, linii 
de credit confirmate de banci, alte mijloace 
financiare suficiente pentru a realiza cash-flow-ul. 
Disponibilitatea de sustinere a contractului, 

indiferent sub ce forma este dovedita, va trebui sa 

contina denumirea contractului, suma si perioada 

solicitata 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 

profesionala 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 

pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

 
 
 
Modalitatea de indeplinire: 
 

Experiență similară. Ofertantul trebuie sa probeze 
ca a prestat , în ultimii 3 ani. în cadrul a maximum 3 
contracte servicii similare cu cele care fac obiectul 
contractului care urmează a fi atribuit, care includ 
cel putin activitatea de colectare si transport a: 
Lotul 1:  22.734 tone/an deșeuri municipale,  
Lotul 2:  9.779,76  tone/an deșeuri municipale,  
Lotul 3:   12.589,29 tone/an deșeuri municipale,  
Lotul 4:  18.069,10 tone/an deșeuri municipale,  
Lotul 5:  12.455,57 tone/an deșeuri municipale,  
Lotul 6:  13.300,87 tone/an deșeuri municipale,  
 
În cazul în care se ofertează pe mai multe loturi, 
cantitățile respective se cumulează. 
 
Notă. Pentru exprimarea in alta valuta, valoarea 
contractelor pentru cei trei ani va fi calculata la 
media cursului anual comunicat de Banca Nationala 
a Romaniei pentru pentru anii respectivi. 

Demonstrarea experienței similare se 
realizeaza prin completarea cerintei 
corespunzatoare in formularul DUAE din 
documentatia de atribuire. Documentele solicitate 
pentru sustinerea cerintei se prezinta numai de 
ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea 
criteriului de atribuire. 

Pentru a face dovada îndeplinirii cerintei de 
calificare ofertantul va prezenta contracte și 
certificate/ documente/ recomandari/procese 
verbale de receptie partiale/ finale (datate, semnate 
si parafate de catre beneficiar) prin care se 
confirma prestarea serviciilor similare si din 
continutul carora sa rezulte cel putin informatii 
referitoare la: beneficiarul contractului, natura 
serviciilor prestate si cantitatile aferente, perioada 
în care au fost prestate serviciile similare, modul de 
îndeplinire a obligatiilor contractuale. 

Serviciile indicate în scopul dovedirii 
experientei similare trebuie sa reprezinte servicii 
efectiv prestate în perioada mentionata, sens în 
care se vor prezenta dovezi corespunzatoare 
privind efectuarea acestora (documente din cadrul 
carora sa rezulte natura, complexitatea si volumul 
acestora), dupa caz, autoritatea contractanta, prin 
comisia de evaluare nominalizata rezervandu-si 
dreptul de a solicita referinte oficiale cu privire la 
respectivele servicii de la beneficiar si/sau 
autoritatile competente. 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 
pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin 
DUAE si prin documentatia de atribuire. 

Capacitatea profesională: ofertantul trebuie să 
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completeze Formularul nr.13 
Note: 
In cazul in care un grup de operatori economici 
depun oferta comuna, atunci  indeplinirea cerintei 
privind experienta similara se demonstreaza prin 
luarea in considerare a resurselor tuturor 
membrilor grupului. 
Operatorii economici care se bazează pe 
capacitățile unor terti sustinatori vor depune un 
DUAE propriu si cate un 
DUAE separat pentru fiecare dintre tertii 
sustinatori. Tertul sustinator va prezenta si 
angajamentul ferm ( Formularul 5). 
 
 

Personalul cheie propus pentru implementarea 
contractului: 
a)Manager de contract: absolvent studii 
superioare cu diploma de licenta, experienta 
profesionala de minimum 3 ani; 
b)Responsabil cu mecanizarea si transportul: 
posesor al unui atestat de „Manager de Transport” 
emis de Autoritatea Rutiera Romana sau echivalent, 
in conformitate cu Ordinul Ministerului 
Transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea 
normelor privind pregatirea si atestarea 
profesionala a personalului de specialitate din 
domeniul transporturilor rutiere sau 
Regulamentului CE nr. 1071/2009 de stabilire a 
unor norme comune care trebuie indeplinite in 
exercitarea ocupatiei de operator de transport 
rutier;  
c)Sef structura colectare si transport deseuri: 
absolvent studii superioare cu diplomă de 
licență/echivalent, experienta profesională similară 
de minimum 3 ani;  
d)Responsabil contractare, facturare și evidență 
clienți: absolvent de studii superioare economice 
cu diplomă de licență/echivalent și experiență în 
poziții similare de minimum 3 ani;  
e)Dispecer: minimum studii medii și experiență 
într-o pozitie similară de minimum 3 ani) . 
f)șef stației sortare: absolvent de studii superioare 
si experienta in pozitii similare de minimum 3 ani; 
 

În cazul în care se ofertează pe mai multe loturi, 
ofertantul va trebui să prevadă pentru fiecare lot 
licitat în parte cel puțin următorul personal cheie: 

• Șef stație sortare 
 
In sustinerea experientei profesionale se vor 
prezenta urmatoarele documente: 
-Curriculum Vitae in original, semnat si datat; 
- Copii cu mentiunea ”conform cu originalul” ale 
diplomelor de studii obtinute, mentionate in CV; 
-Oricare dintre documentele suport relevante: fisa 
de post, recomandari, contracte de colaborare/de 
prestari servicii/contracte de munca/ Revisal, 
sau orice alte documente similare;  
-Declaratia de disponibilitate in original a persoanei 

Modalitatea de indeplinire: 
 
Ofertantul este liber sa propuna si alte persoane pe 
care le considera necesare pentru realizarea 
contractului. 
Demonstrarea capacității profesionale se realizeaza 
prin completarea cerintei corespunzatoare in 
formularul DUAE din documentatia de atribuire. 
Documentele solicitate pentru sustinerea cerintei 
se prezinta numai de ofertantul clasat pe primul loc 
dupa aplicarea criteriului de atribuire. 
Se va prezenta: CV, Declarație de disponibilitate, 
copii dupa diplomele/certificatele de 
studii/atestatele menţionate, copie după cartea de 
munca sau similar, copie contract de munca sau de 
colaborare, certificate sau referinţe ale 
angajatorului. 
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de specialitate propusa pentru indeplinirea 
contractului (in cazul in care ofertantul nu are 
angajata acesta persoana), semnata si datata. 
 
Dupa atribuirea contractului de prestari servicii, 
nicio persoana nominalizata in oferta nu va putea fi 
inlocuita fara acceptul scris al autoritatii 
contractante. 
 
Acordul entitatii contractante pentru modificarea 
propusa va fi conditionat de pregatirea profesionala 
si calificarea persoanei propuse, care trebuie sa 
corespunda cerintelor pe baza carora au fost 
evaluate persoanele ofertate, prin prezentarea 
tuturor documentelor solicitate la aceasta sectiune.  
 
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori 
economici, cerinta minima privind capacitatea 
tehnica si profesionala poate fi indeplinita prin 
cumul, iar formularele si documentele solicitate mai 
sus vor fi prezentate de catre fiecare membru al 
asocierii. 
Subcontractare 
Ofertantii vor preciza in oferta partea/partile din 
contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si 
datele de identificare ale subcontractantilor 
propusi 

Se va prezenta câte un formular DUAE separat 
pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, 
completat și semnat în mod corespunzător de către 
fiecare dintre aceștia.  
În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile 
subcontractantului/ subcontractanților pentru a 
îndeplini criteriile de calificare, Subcontractanții 
precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor 
de calificare pe care le îndeplinește menționând 
numărul și data contractului/acordului de 
subcontractare pentru partea propusă pentru 
subcontractare. 
Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o 
cerință de calificare, atunci acesta va prezenta 
DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în 
motivele de excludere. 
Operatorul economic clasat pe primul loc după 
aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor 
admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de 
calificare prin subcontractanți prin prezentarea de 
documente justificative ale acestora, la solicitarea 
AC.  
O data cu DUAE, se va prezenta si Acordul de 
Subcontractare (Formularul 6). 

Terț susținător 

Capacitatea tehnică și/sau profesională a 

operatorului economic poate fi susținută de către o 

altă persoană, în conformitate cu art.76 din Legea 

nr.100/2016. 

 

Modalitate de îndeplinire:  

Ofertantul va completa DUAE în care se vor include 

informațiile cu privire la existența unei susțineri 

de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de 

acesta pentru a accesa în orice moment resursele 

necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul 

ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme 

ale terților susținători din trebuie să rezulte modul 

efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura 

îndeplinirea angajamentului.  

Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu 
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informații privind nivelul lor de experiență, prin 

raportare la contractele executate în trecut, 

corespunzător susținerii acordate.  

Doar ofertantul clasat pe locul I în clasamentul 

intermediar întocmit la finalizarea evaluării 

ofertelor va prezenta autorității contractante 

documente justificative ale asociaților care 

probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea 

tegnică și profesională 

 

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii 

 

 

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare 

pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate  

 

 

Modalitatea de indeplinire 

 
 
Certificarea conform standardului ISO 9001 sau 
echivalent, a sistemului de management al calitatii 
pentru activitățile care fac obiectul contractului. 
 
 

Modalitatea de indeplinire: 
Operatorul economic va completa cerinta 
corespunzatoare DUAE din documentatia de 
atribuire. 
Documentele solicitate pentru sustinerea cerintei se 
prezinta numai de ofertantul clasat pe primul loc 
dupa aplicarea criteriului de atribuire, dupa cum 
urmeaza: ofertantul trebuie sa faca dovada 
implementarii unui sistem de management al 
calitatii pentru activitatile care fac obiectul 
contractului in conformitate cu SR EN 9001 sau 
echivalent. Se va prezenta un Certificat emis de un 
organism de certificare sau alte documente care 
probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei 
(de ex: proceduri/manuale de calitate, activitate 
procedurate, etc.), toate valabile la data prezentarii 
acestora . În cazul în care exista asociati, fiecare 
asociat trebuie sa prezinte acest certificat, sau 
echivalentul acestuia, pentru activitatea care 
reprezinta partea sa de implicare in contract. Se va 
atasa copie lizibila cu 
mentiunea “conform cu originalul” dupa certificat 
sau, dupa caz, documentul doveditor. 
 
NOTA: Certificarea respectarii standardelor de 
asigurare a calitatii nu poate 
face obiectul sustinerii acordate de catre o alta 

persoana.. 

Certificarea conform standardului ISO 14001 sau 
echivalent a sistemului de management al mediului 
pentru activitățile care fac obiectul contractului 
 

Modalitatea de indeplinire: 
Operatorul economic va completa cerinta 
corespunzatoare DUAE din documentatia de 
atribuire. Documentele solicitate pentru 
sustinerea cerintei se prezinta numai de ofertantul 

clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de 

atribuire, dupa cum urmeaza: ofertantul trebuie sa 

faca dovada implementarii unui sistem de 

management de mediu pentru activitatile care fac 

obiectul contractului in conformitate cu SR EN 
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14001 sau echivalent. Se va prezenta un Certificat 

emis de un organism de certificare sau alte 

documente care probeaza in mod concludent 

indeplinirea cerintei, toate valabile la data 

prezentarii acestora. În cazul în care exista asociati, 

fiecare asociat trebuie sa prezinte acest certificat, 

sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care 

reprezinta partea sa de implicare in contract. Se va 

atasa copie lizibila cu mentiunea “conform cu 

originalul” dupa certificat sau, dupa caz, 

documentul doveditor. 

NOTA: Certificarea respectarii standardelor de 

management de mediu nu poate face obiectul 

sustinerii acordate de catre o alta persoana. 

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  da □ nu x 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      □ 

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate          □ 

 

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                          da □ nu x 

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: 

Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                                   da □ nu x 

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea 

serviciilor respective 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  

IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare  

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                                       Offline  x     

On line  □ 

! În derularea procedurilor de atribuire, regula generală o constituie utilizarea mijloacelor electronice.  

 

IV.1.1.b) Tipul procedurii 

Licitație deschisă x 

Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate : 

Licitație restrânsă □ 

Licitație restrânsă accelerată □ 

Justificare pentru alegerea licitatiei restrânse accelerate 

Negociere competitivă   □ 

Au fost deja selectati candidati                                                                                                                 da □ nu x 

Daca da,           
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Negociere competitivă accelerată □ 

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: 

Dialog competitiv □ 

 

Parteneriat pentru inovare □ 

 
Procedură simplificată □ 

□ O singură etapă 

□ Mai multe etape 

Justificare pentru accelerarea procedurii :  

Concurs de soluții      □                                                                                                                  Deschis  □   Restrans □ 

Numărul de participanți estimat □□□               sau                            numarul minim □□□ / numarul 

maxim □□□ 

   

 

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe 

(licitatie restransa si negociere competitivă , dialog competitiv) 

Numar de operatori economici preconizat □□□ 

sau Numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□ 

 

 

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului 

(negociere, dialog competitiv) 

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a                                                     da □ nu x 

reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 

care trebuie negociate 

 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de solutii) 

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau 

enumerati criteriile de atribuire ) 

 

 

 

□   Cel mai mic pret /cel mai mic cost                                                                                                                                                      

 

 

sau  

 

○ Cel mai bun raport calitate/preț   

○ Cel mai bun raport calitate/cost   
 

 

□ criteriile mentionate in continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate impreuna cu 

ponderarea sau in ordine descrescatoare a prioritatii, in cazul in care nu se poate realiza 

ponderarea din motive demonstrabile) 

□ criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa 
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la negociere sau in documentul descriptiv 

Criterii 

 

Pondere 

 

Intra in 

licitatie 

electronica

/reofertare 

SEAP  

1. Pretul ofertei  
Punctaj maxim factor: 90 
 

90% Nu □ Da  

Punctajul se acorda astfel: 
 a) Pentru cel mai scazut dintre tarifele compuse se acorda punctajul maxim alocat; 
 b) Pentru celelalte tarife compuse ofertate punctajul P1(n) se calculeaza proportional, astfel: 
P1(n) = (Tarif compus minim ofertat / Tarif compus n) x punctaj maxim alocat. 
 

 

2. Nivel de asigurare a protecției mediului 
Punctaj maxim factor: 10 
 

10% Nu □ Da 

Algoritm de calcul: P2(n) = { 10 x [(capacitatea totala de transport exprimata in tone a 
autogunoierelor care respecta standardul Euro 6 sau mai ridicat, inclusiv hibrid sau electric) 
/ (capacitatea totala de transport exprimata in tone a autogunoierelor ofertate de 
participant)] + 7x [(capacitatea totala de transport exprimata in tone a autogunoierelor care 
respecta standardul Euro 5) / (capacitatea totala de transport exprimata in tone a 
autogunoierelor ofertate de participant)] + 4 x [(capacitatea totala de transport exprimata in 
tone a autogunoierelor care respecta standardul Euro 4) / (capacitatea totala de transport 
exprimata in tone a autogunoierelor ofertate de participant)]} +1[(capacitatea totala de 
transport exprimata in tone a autogunoierelor sub standardul Euro 4) / (capacitatea totala de 
transport exprimata in tone a autogunoierelor ofertate de participant)] 
Pentru punctajul maxim ofertat se va acorda punctajul maxim aferent sub-factorului de 
evaluare. Pentru altpunctaj ofertat, punctajul se va calcula astfel: P2(n) = [punctaj oferta / 
punctaj maxim (n)] x numarul maxim de puncte acordat pentru criteriu. 
Punctajul final pentru fiecare oferta va fi stabilit prin însumarea punctajelor obtinute pentru 
cei 2 factori de evaluare: P = P1 + P2 
 

 

3.  Nu □ Da 

  

(  ) 
Intra in licitatie electronica / 

reofertare 
(  ) 

Direct 
proportional 

(  ) 
Invers 

proportional 
Punctaj maxim component tehnica □□□  

 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                        da □ nu x  

Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz) 

  

 

IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii 

restrans)”  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 
_________________________________________________________________________________________ 
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IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                                da □ nu 

x 

Daca da, 

Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Alte publicari anterioare (dupa caz) □ 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 

Anunt de intentie  

Numarul si data publicarii in SEAP 

 

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de 

participare 

ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV 

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     x      □     □     □     □ 

 

Altele: ____________________________________________________________________________- 

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de 

L.E.   

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: 

□□□ sau in zile: 120 (de la termenul limita de primire a ofertelor) 

 

IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii) 

IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                                                             da □         

nu x 

Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz) 

___________________________________________________________________________________________________ 

IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz) 

___________________________________________________________________________________________________ 

IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma 

concursului vor fi atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului                                                                 

da □         nu □  

 

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta           

da □         nu □ 

 

IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz) 

 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 
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IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
 

SE VOR RESPECTA PREVEDERILE CAIETULUI DE SARCINI. 
Propunerea tehnica va fi intocmita si prezentata in conformitate cu specificatiile tehnice din caietul de 
sarcini, cu mentionarea punctuala, concisa si clara a modului de indeplinire a tuturor cerintelor minimale 
solicitate prin caietul de sarcini, cu respectarea tuturor cerintelor ce decurg din legislatia in domeniu 
(Formular nr. 10). Avand in vedere ca, criteriul de atribuire este „cel mai bun raport calitate-preț" 
elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat si complet, in corelatie cu factorii de evaluare 
descrisi prin algoritmul de calcul. Propunerea tehnica va respecta, in mod obligatoriu, cerintele din Caietul 
de Sarcini continand cel putin urmatoarele capitole, ce vizeaza programele de realizare a serviciilor si 
resursele alocate: 
A. Stabilirea numarului si tipului de utilaje specifice ce urmeaza a fi utilizate pentru executia serviciului, in 
conformitate cu Formularul nr. 12 
B. Stabilirea numarului de personal implicat pentru executia serviciului, in conformitate cu Formularul nr. 
13 
C. Declaratie privind respectarea obligatiilor legale cu privire la sanatatea si protectia muncii, in 
conformitate cu Formularul 11; 
D. Ofertantii au obligatia de a indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de 

obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, protectia mediului conform: Legii privind 

securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerinte minime de securitate si sanatate 

pentru locul de munca, O.G. nr.195/2005 privind protectia mediului modificata si completata si a Legii nr. 

307/ 2006 privind apararea impotriva incendiilor, prezentant o declaratie in acest sens. Site-uri Internet 

guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind: Legislatia fiscala: www.mfinante.ro; Legislatia in 

domeniul protectiei mediului: www.gnm.ro; Protectia muncii si conditii de munca: 

www.inspectiamuncii.ro. 

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate 
cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de 
achizitie publica. Ofertantul va evidentia propunerea financiara in cadrul Formularului de oferta 
(Formular nr. 9) si a anexei 1 la formularul de oferta. Oferta financiara va contine fisele de fundamentare a 
tarifelor (anexele 2 si 3 ale formularului de oferta). 
Propunerea financiara va fi elaborata conform instructiunilor din fisa de date, va fi exprimata in lei si va fi 
compusa din formularul de oferta (Formular nr. 9 si a anexelor 1, 2 si 3) si model de contract (formularul 
nr. 17) semnat fara amendamente. 
Oferta financiara se va prezenta dupa cum urmeaza: 
a) Pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor reziduale colectate separat de la 
Utilizatorii Casnici și Non-casnici, tariful este de …….lei/to plus TVA. La tarif se adauga tariful stației TMB 
Oradea (pentru zona 1, 5 și 6)sau al operatorului depozitului conform Oradea (pentru zonele 2, 3 și 4) care 
includ și contribuția pentru economia circulară valabilă pentru anul 2019/2020 de 30/80 lei/to,  
b) Pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor reciclabile din plastic/metal colectate 
separat de la utilizatorii casnici și non-casnici , tarif  este de........ lei/to plus TVA. La tarif se adaugă tariful 
operatorului stației de sortare Oradea (pentru zona 1B). 
c) Pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor reciclabile din hârtie/carton colectate 
separat de la utilizatorii casnici și non-casnici , tarif  este de....... lei/to plus TVA. La tarif se adaugă tariful 
operatorului stației de sortare Oradea.(pentru zona 1B) 
d) Pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor reciclabile din sticlă colectate separat de 
la utilizatorii casnici și non-casnici , tarif  este de  ............ lei/to plus TVA. La tarif se adaugă tariful 
operatorului stației de sortare Oradea (pentru zona 1B) 
e) Pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor biodegradabile, colectate separat de la 
utilizatorii casnici și non-casnici , tariful este de …..lei/to. La tarif se adaugă tariful operatorului stației de 
compostare Oradea.(pentru zona 1B , 2, 3 și 4) 
f) Pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor periculoase și a deșeurilor voluminoase, 
tariful este de …..lei/to plus TVA. 
g) Pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor provenite din locuințe, generate de 
activități de reamenajare și reabilitare interioară/exterioară a acestora, tariful este de lei/m3……… plus 
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TVA, respectiv …… lei/to plus TVA. 
h) Pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor abandonate pe domeniul public tariful 
este de …….lei/m3 plus TVA, respectiv …… lei/to plus TVA. 
i) Pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor provenite de la evenimente, tariful este de 
……lei/m3 plus TVA, respectiv ….. lei/to plus TVA. 
 
Tarifele de prestare se vor stabili cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice 
serviciului de salubrizare a localitatilor. Contractul de delegarea gestiunii serviciului de salubrizare prin 
concesiune presupune nivelul redeveței ..... lei fara TVA/an și taxa de administrare de 1%/to. 
Incasarea tarifelor de la utilizatorii finali ai serviciului de salubritate se va face exclusiv de catre 
concesionar astfel ca, la stabilirea tarifelor propuse prin oferta financiara, se va avea in vedere si prestarea 
serviciului de incasare a tarifelor stabilite de la utilizatorii finali. Incheierea contractelor dintre 
concesionar si utilizatorii finali ai serviciului de salubritate (persoane fizice si persoane juridice) cade 
exlusiv in sarcina concesionarului. 
Având în vedere faptul că există posibilitatea ca, la un moment dat, UAT-urile să opteze pentru asigurarea 
finanțări serviciului de salubrizare prin instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici, 
ofertanții , pentru tarifele prevăzute la lit.a-e de mai sus, vor prezenta și fișe de fundamentare însoțite de 
memorii tehnice conform Ordinului ANRSC nr.109/2007 în care nu se vor avea în vedere prestarea 
serviciului de încasare a tarifelor de la utilizatorii casnici, în această situație facurile urmând a fi emise 
către UAT-uri pe baza cantităților real colectate. 
Oferta trebuie sa ramana valabila pentru o perioada de 120 de zile de la termenul limita de primirea 

ofertelor, precizat in anuntul de concesiune. 

 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

INFORMATIILE DIN PREZENTA SECTIUNE SUNT COMPLETATE DE CELE DE LA SECTIUNEA VI.3-
INFORMATII SUPLIMENTARE 
Procedura de atribuire se va aplica integral prin mijloace electronice. În acest sens numai operatorii 
economici înregistrati în SICAP. au dreptul de a transmite/depune oferta, conform prevederilor art. 4 din 
H.G. nr. 867/2016. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta si DUAE în format electronic si 
numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor prevazute în anuntul de participare.  
Documentele care se transmit prin mijloace electronice vor fi semnate cu semnatura electronică extinsă și 
încarcate în SICAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii 
economici înregistrati în procedura. (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica, conform art. 4 
alin. (4) din acest act normativ) 
Astfel, cu exceptia documentelor expres indicate în prezenta documentatie, toate documentele prin care 
operatorii economici demonstreaza îndeplinirea cerintelor din documentatia de atribuire, DUAE, 
propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si documentele care însotesc oferta se transmit în 
conformitate cu solicitarile autoritatii contractante prin SICAP în format electronic, în mod obligatoriu 
semnate cu semnatura electronica extinsă a reprezentantului legal sau persoana împuternicita de 
reprezentantul legal al ofertantului sau dupa caz, a asociatului, subcontractantului, tertului sustinator. 
Documentele eliberate de institutii/ organisme oficiale abilitate sau terti trebuie sa fie datate, semnate 
conform prevederilor legale în vigoare si se vor prezenta scanate in format color si lizibil (recomandabil 
format A4), semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere, cu mentiunea „conform cu 
originalul”. Fisierele astfel rezultate se vor încarca în SICAP. la sectiunea corespunzatoare respectivelor 
documente. 
Ca dovada pentru îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare mentionate în cadrul documentatiei de 
atribuire, ofertantii vor prezenta Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) atasat documentatiei de 
atribuire, constând într-o declaratie pe propria raspundere. DUAE se va prezenta din partea ofertantului, 
ofertantului asociat, tertului sustinator si subcontractantului declarat pâna la termenul limita stabilit 
pentru depunerea ofertelor. Instructiuni privind completarea DUAE. sunt disponibile la adresa www.e-
licitatie.ro. In cuprinsul DUAE operatorii economici vor mentiona succint, dar precis, modul concret de 
îndeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati, personal de 
specialitate, utilaje/echipamente, sau altele asemenea. 
Reguli de comunicare si transmitere a datelor:  
Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv 
în SICAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar 
raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul 
anuntului de participare. 
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Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de 
clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SICAP (Sectiunea 
“Întrebari”) acordând în acest sens un termen de raspuns, de regula, de cel putin trei zile lucratoare de la 
primirea unei astfel de solicitari din partea comisiei de evaluare. Operatorii economici vor transmite 
raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin 
intermediul SICAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronică extinsă, 
conform prevederilor Legii nr. 455/2001privind semnatura electronica mai sus indicate. 
Împreuna cu propunerea tehnica si propunerea financiara se vor mai depune si urmatoarele documente: 
1. Opisul continând indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se regaseste 
fiecare document în parte; 
2. Documentele de calificare solicitate; 
3. Scrisoarea de înaintare – (cu referire la dovada constituirii garantiei de participare); 
4. Dovada privind constituirea garantiei de participare. În situatia în care se va prezenta un document 
eliberat de o societate de asigurari se vor prezenta în mod obligatoriu si documentele anexe aferente 
politei din care cel putin contractul de asigurare, conditiile de asigurare, dovada platii primei de asigurare 
si, dupa caz, dovada constituirii garantiei colaterale solicitate de societatea de asigurari. 
OFERTA CARE NU CONTINE UNUL DIN DOCUMENTELE SOLICITATE VA FI CONSIDERATA 
INACCEPTABILA 
 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                          da □ nu □ 

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________ 

VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare                 

da □ nu □ 

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):_________________________________________ 

Tipul de finantare:  

Cofinantare                                      □ 

Credite externe cu garantia statului □ 

Fonduri europene                           x            Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista 

disponibila) 

Alte fonduri.                                    □ 

 Principalele programe pentru perioada de programare 2014-2020: 

1. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică  
2. Programul Operațional Competitivitate 
3. Programul Operaţional Capacitate Administrativă  
4. Programul Operaţional Capital Uman 
5. Program Operational Infrastructur Mare 
6. Programul Operaţional Regional 
7. Programului Național de Dezvoltare Rurală  
8. Programul Operational pentru Pescuit și Afaceri Maritime 
9. Altele - Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.etc. 

 

 

Atenție! 

! Informațiile completate la această secțiune se vor corela cu informațiile de la secțiunea III.1.2) Principalele 

modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante. 

! Dacă contractul este cofinanțat din fonduri comunitare se va bifa obligatoriu DA” la rubrica „Contractul se 

înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare“ și nu se va bifa “cofinanțare”. 

VI.4) CAI DE ATAC 

Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi 
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solutionate potrivit Legii nr. 101/2016. 
Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016 

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac  

 

Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
 

Adresa: : Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; 

Localitate: 

Bucuresti; 

Cod postal: 030084 Tara:Romania 

E-mail: 

office@cnsc.ro 

Telefon: +40 213104641  

Adresa Internet 

(URL) 

http://www.cnsc.

ro 

Fax:  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa Internet 

(URL)  

Fax:  

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3) 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: 

 

 

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 

! In mod obligatoriu se vor trece informatii fie la sectiunea VI.4.2., fie in sectiunea VI.4.3.. Autoritatea 

contractanta poate completa ambele secțiuni.  

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

E-mail: Telefon:  

Adresa Internet 

(URL)  

Fax:  
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ANEXA A 

ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT 

I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

Punct(e) de contact: 

In atentia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresa Internet (URL): 

 

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE SARCINI SI 

DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU 

UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC) 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

Punct(e) de contact: 

In atentia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresa Internet (URL): 

 

III) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE 

PARTICIPARE 

Denumire oficiala: 

Adresa: 

Localitate: Cod postal: Tara: 

Punct(e) de contact: 

In atentia: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Adresa Internet (URL): 
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ANEXA B 

INFORMATII PRIVIND LOTURILE 

 

LOT NR.  □□□  DENUMIRE _____________________________________________ 

1) DESCRIERE SUCCINTA 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE) 

 Vocabular principal Vocabular suplimentar (dupa 

caz) 

Obiect principal □□.□□.□□.□□-□ □□□□-□  □□□□-□ 

Obiect(e) 

suplimentar(e) 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

□□□□-□  □□□□-□ 

3) CANTITATE SAU DOMENIU 

_________________________________________________________________________________________ 

Daca se cunoaste, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): __________ Moneda: ___________ 

sau intervalul: intre _____________________ si _______________________ Moneda: ___________ 

(Valoarea se va exprima obligatoriu in moneda in care va fi  exprimata valoarea estimata totala) 

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE 

FINALIZARE (dupa caz) 

Durata in luni: □□ sau in zile: □□□□  

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garantia de 

participare) 

_Valoarea garantiei de participare (numai in cifre)_____________ Moneda:   

 

- Utilizati prezenta anexa pentru fiecare lot - 

 

 

 


