
Strategia de contractare 
privind atribuirea Contractului de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 
transport a deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri, și operarea stației de 
transfer Reghin,  componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș – 

zona 4 Reghin 
 
1. Date privind autoritatea contractantă 

Denumire: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș 

Adresă: ..... 
Telefon: ..............  
e-mail: ......... 
URL: ............. 

 
Punct de contact: ...... 

 

2. Obiectul achiziției 

 

2.1. Denumirea dată contractului de către autoritatea contractantă: 

“Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a 

deșeurilor municipale şi altor fluxuri de deșeuri, și operarea stației de transfer 

Reghin,  componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș – zona 4 

Reghin”. 

2.2. Cod CPV principal:  

Cod CPV suplimentar: 

 

2.3.  Descrierea succintă: 

Obiectului contractului vizează:  
- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor 

similare, fiind estimată o cantitate totală de 77556.58 tone pe durata contractului  
- operarea operarea stației de transfer și transport deșeurilor, fiind estimată o 

cantitate totală de 148236.2  tone pe durata contractului 
 

2.4.  Descrierea achiziției publice 

Achiziția se desfășoară în contextul implementării proiectului ”Sistem de Management 
Integrat al deșeurilor în Județul Mureș”. Proiectul a fost aprobat prin Decizia de 

Obiect principal 90511000 – 2 Servicii de colectare a deșeurilor menajere 

Obiect(e) 
suplimentar(e) 

90512000 – 9 Servicii de transport de deșeuri menajere 

 90500000 – 2 Servicii privind deșeurile menajere și deșeurile 

   



Aprobare nr.C(2010) 3587/25.06.2010 a Comisiei Europene și Ordinul Ministrului 
Mediului și Schimbărilor Climatice nr.1031/30.06.2010 și face obiectul cotractului de 
finanțare nr. 99065/30.06.2010 încheiat de Consiliul Județean Mureș cu Ministerul 
Mediului și Schimbărilor Climatice, în cadrul Axei prioritare 2 a POS Mediu. 
 
Realizarea achiziției publice în acest context determină o serie de condiționalități de 
natură tehnică privind în special intinderea obiectului contractului (cantitățile de deșeuri 
estimate) și fluxurile de deșeuri și constrângeri de natură financiară (stabilirea tarifelor 
de utilizare prin raportare la planul tarifar care a fost aprobat odată cu aplicația de 
finanțare). 
 
Față de aceste considerente, studiul de fundamentare și caietul de sarcini utilizează 
datele provenind din studiul de fezabilitate, aplicația de finanțare (AF) și analiza – cost 
beneficiu (ACB) care constituie parte integrantă a contractului de finanțare. 
 
Achiziția contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare regională durabilă și 
echilibrată și la atingerea țintelor de mediu asumate de România. 
 
3. Modalitatea de atribuire 

 
3.1. Determinarea și justificarea valorii estimate 

 

Valoarea estimată a contractului, fără TVA, este de  27154368.36 lei. Modalitatea de 

calcul a valorii estimate se regăsește în tabelul de mai jos. 
 
In primii 5 ani de contract, cand prin contract nu se deleagă activitățile de colectare a 
deșeurilor de pe raza UAT Reghin, costurile anuale totale sunt următoarele:  
 
Tabel 1  

Nr.crt  costuri 
totale 
operare 

    

  componentă lei  lei/an  

  cost per 
tona  

107.02   

  tone  4393.6   

  total costuri 
operare  

  470203.1 

        

  costuri 
investiții 
operator  

3584220   



  costuri 
investiții 
operator 
anual 
(durata ctr) 

8 516894.3 

  publicitate  127878 127878 

  redeventa 
anual 
(durata ctr) 

 419403.9 

        

  total anual    1534379 

 
În următorii 3 ani de derulare a contractului, costurile anuale sunt următoarele :  
 
Tabel 2  

Nr.crt  costuri 
totale 
operare 

    

  componentă lei  lei/an  

  cost per 
tona  

107.02   

  tone  18529.53   

  total costuri 
operare  

  1983030 

        

  costuri 
investiții 
operator  

5716516   

  costuri 
investiții 
operator 
anual 
(durata ctr) 

8 714564.5 

  publicitate  203974 203974 



  redeventa 
anual 
(durata ctr) 

 668977.4 

        

  total anual    3122518 

 
În consecintă pentru aecastă componentă rezultă un cost total pe toata durata 
contractului de : 18383533  lei  
 
tabel 3  

Nr.crt costuri totale operare stație transfer 

 Componentă lei lei/An 

1 Cost per tona conform 
aplicație finanțare 

21.14  

2 Tone estimate  18529.52  

3 Total costuri operare 
(1x2)  

 391714.182 

    

4 Costuri totale investiții 
operator 

8  

5 Costuri anuale investiții 
operator (8 ani) 

 0 

8 Redeventa anuală  
 

 79556.25833 

    

9 Total anual  471270.4404 

10 Total lei/tona (9/2)  25.43 

11 Total contract (9 x 8 ani)  3770163.52 

 
tabel 4  

Nr.crt costuri totale transfer deșeuri de la stația de transfer 

 Componentă lei lei/An 

1 Cost per tona conform 
aplicație finanțare 

24.22  

2 Tone estimate  18529.52  



3 Total costuri operare 
(1x2)  

 448833.92 

    

4 Costuri totale investiții 
operator 

1410000  

5 Costuri anuale investiții 
operator (4/8 ani) 

8 176250 

    

9 Total anual  625083.92 

11 Total contract (9 x 8 ani)  5000671.39 

 
3.2.  Alegerea și justificarea procedurii de atribuire 

 
Procedura de atribuire aleasă este licitația deschisă într-o singură etapă, prin 
raportare la valoarea estimată și ținând cont de prevederile art.11 alin.1 coroborate cu 
prevederile art.71 și urm. din Legea nr.98/2016. Procedura se va desfășura online.  
 
Nu se aplică o procedură care presupune atribuirea contractului pe mai multe loturi 
având în vedere că că eventuala aplicare pe loturi nu ar asigura stabilirea unui tarif unic 
la nivelul întregului județ, în conofrmitate cu prevederile aplicației de finanțare care a 
stat la baza aprobării proiectului ”Sistem de Management Integrat al deșeurilor în 
Județul Mureș”.  
 

3.3. Durata contractului  
 

Durata contractului este de 8 ani, adică 96 de luni, de la data emiterii ordinului de 
începere a prestării serviciilor.  
Stabilirea duratei contractului s-a făcut în considerarea următoarelor aspecte:  
Prin aplicația de finanțare care a stat la baza aprobării proiectului  conformitate cu 
prevederile aplicației ”Sistem de Management Integrat al deșeurilor în Județul Mureș” s-
a stabilit un tarif mediu de pentru activitatea de colectare a deșeurilor la nivelul 
întregului județ în cuantum de 98.9 lei/tonă (în prețuri reale), care include profitul 
operatorului, dar fără a lua în calcul investițiile operatorilor de salubrizare.  
 
Având în vedere prevederile normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare 
a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor astfel cum 
sunt aprobate prin Ordinul președintelui ANRSC  109/2007, care la art.11 alin.4 lit.c) 
dispun că ”La stabilirea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se 
au în vedere următoarele criterii: ... c) cheltuielile cu amortizarea se iau în calcul, 
respectându-se reglementările legale în vigoare d) cheltuielile cu redevenţa determinate 
potrivit prevederilor legale” la suma indicată mai sus s-au adăugat sumele aferente 
investițiilor efectuate de operator și cele aferente redevenței. La acestea se adugă și 
cheltuielile aferente campaniilor de publicitate și conștientizare a populației, operatorul 



avaând obligația conform prevderilor să efectueze anual campanii de conştientizare a 
publicului.  
 
La nivelul intregului județ conform aplicației de finanțare și a elementelor de cost mai 
sus menționate a rezultat următoarea situație :  
  

Cantități anuale 
estimate (tone) 

 
125.793,48 

Costuri conform 
SF  

Lei/tonă  
107.02 

Costuri anuale 
totale  conform 
SF 

Lei  
13.462.417,83 

Costuri anuale  
investiție operator 
1 

Lei  
8.586.336 

Costuri campanii 
de conștientizare 
anual  

Lei  1.188.896 

Redevența anual2  Lei  3.892.704,8 

Total costuri  Lei  27.130.354,63 

Cost unitar 
lei/tonă  

Lei/tonă  215.67 

 
Acest cost unitar astfel determinat reprezeintă un nivel aproape maxim al suportabilității 
populației care ar trebui să se regasesca și în documentațiile care se licitează în județul 
Mureș pentru delegarea serviciului de salubritate pentru activitatea de colectare și 
transport a deșeurilor.  
In cazul contractului de față se constată că prin raportare la valoarea totală a activităților 
de colectare a deșeurilor de 18383533 lei  și la cantitatea totală totală de deșeuri 
colectate de 77556.58 tone se constată că ne aflăm în cazul unui preț/tarif  mediu 
lei/tonă de deșeu de 237.03 lei. Se observă că și în acest caz tariful din aplicația de 
finanțare este depășit cu aproximativ 10%, însă această situație este pusă pe seama 
faptului că pentru UAT Reghin activitatea de colectare începe a fi efectuată doar în 
ultimii 3 ani ai contractului, existând în prezent un contract de colectare care este 
menținut în primii 5 ani ai contractului.  
 
Pentru a ajunge la costurile mai sus menționate s-a avut în vedere o durată de 8 ani de 
zile acordată operatorului pentru amortizarea investițiilor, făcându-se aplicarea 
prevederilor HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, care la pct 2.1.24.2 specifică că Maşini, utilaje 
şi instalaţii de salubritate şi îngrijirea spaţiilor verzi au o durată de amortizare cuprinsă 
între 6-10 ani. Perioada de 8 ani a fost considerată o perioadă medie, între minimul și 
maximul prevăzut de textul legal, care asigură totodată un tarif mediu apropiat de cel 



indicat în aplicația de finanțare care a stat la baza aprobării proiectului în cadrul căruia 
se derulează prezenta procedură de achiziție.  
 
În mod evident orice reducere a perioadei de derulare a contractului ar impune o 
majorare a nivelul amortizării investițiilor operatorului, ceea ce implicit va conduce la 
majorarea tarifului, și la nerespectarea prevederilor legii 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităţilor, care la art 2 alin.12 stipulează că Proiectele finanţate din 
fonduri europene nerambursabile se implementează în conformitate cu prevederile 
contractului de finanţare. 
 
 
 
Având în vedere complexitatea contractului și necesitatea vizitării amplasamentului de 
către potențialii participanți la procedură. 
 

 
3.4. Alegerea și justificarea criteriilor de calificare privind capacitatea și, după 

caz, criteriile de selecție 
 

 
Criteriile de calificare și selecție au fost stabilite în conformitate cu prevederile art.163 și 
următoarele din Legea nr.98/2016 și vizează strict motivele de excludere, respectiv 
capacitatea ofertantului. 

 
3.4.1. Motivele de excludere 

 
Motivele de excludere au fost determinate în considerarea prevederilor legale, respectiv 
a art 164- 167 din Legea 98/2016 .  
 
Se solicită ofertanților depunerea de declarații și documente prin care să arate că nu se 
încadrează în situațiile care constituie motive de excludere conform articolelor de lege 
invocate, respectiv că nu există situație de conflict de interese. 
 
Aceste declarații și documente se solicită de asemenea subcontractanților și terțului 
susținător. 
 
Pentru determinarea situațiilor de conflict de interese se indică în anunțul de participare 
și în fișa de date identitatea persoanelor cu funcții de decizie la nivelul autorității 
contractante cu privire la acestă procedură și identitatea persoanelor care furnizează 
serviciile auxiliare achiziției. 
 
Modalitate de îndeplinire : 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 urmeaza 
a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe 
locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru 



persoanele fizice/juridice straine, documentele se prezintă în copie legalizată/copie 
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi insotite de traducere autorizata in 
limba româna. 
 
 
Cerința 1  
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat 

nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016. 

 

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei Pâna la data limita de 

depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E., iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. 1 

se vor prezenta Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 

98/2016 și documentele suport aferente, respectiv, Cazierul judiciar si fiscal pentru 

operatorul economic si Cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic si pentru 

persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia 

, în conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. 

 

Cerința 2  
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat 
nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 165 din Legea nr. 98/2016. 
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei : Pâna la data limita de 
depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E.  , iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. 1 
se vor prezenta Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 
98/2016 si documentele suport aferente, respectiv Certificatul eliberat de Administratia 
Finantelor Publice precum si Certificatul/ certificatele eliberate de Autoritatiile Publice 
Locale din care sa rezulte faptul ca, operatorul economic nu are datorii restante catre 
bugetul de stat sau bugetul/ bugetele locale la momentul prezentarii acestora. 
 
Cerinta 3 
 
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat 
nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 167 din Legea nr. 98/2016. 
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei : Pâna la data limita de 
depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. iar ulterior, în conformitate cu Nota nr. 1 
se vor prezenta Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 
98/2016. 
Cerinta 4 
Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractantul declarat 
nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 
98/2016. 



Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei : Pâna la data limita de 
depunere a ofertelor se va prezenta Declaratie pe propria raspundere privind 
neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016. 
 
Nota nr. 1 
Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici 
participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat 
documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate 
participanta în parte (dupa caz,ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant 
declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate 
anterior.  
Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat 
pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative 
prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele 
stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire. 
 
Nota nr. 2 
Prin exceptie de la prevederile Notei nr. 1, pâna la termenul stabilit pentru depunerea 
ofertelor, împreuna cu DUAE, operatorii economici participanti vor prezenta si 
Angajamentul ferm al terților (după caz), acord de asociere și de subcontracatare ( după 
caz),  Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 
98/2016 – Formularul nr. 3. În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinator 
și subcontractantul nu trebuie sa se afle în conflict de interese cu urmatoarele persoane 
cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante si a unitatilor beneificare, 
implicate în organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: ................. 
 
Nota nr. 3 
Pentru a asigura verificarea modului de indeplinire a cerintei nr. 4, în conformitate cu 
Nota nr. 1 de mai sus se vor prezenta documente edificatoare ce contin informatii cu 
privire la membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
fiecarei entitati implicate în procedura de atribuire, precum si persoanele care au putere 
de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestora. 
 
Nota nr. 4 
Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor se va face la 
nivelul societatii/ companiei. Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor si 
taxelor locale, se va realiza pentru sediul social si pentru toate sediile secundare/ 
punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul i) figureaza cu bunuri (mobile/ 
imobile) impozabile si/sau ii) are obligatia sa solicite înregistrarea fiscala a acestora ca 
platitor de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Nota nr. 5 
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante la data 
prezentarii documentelor, vor fi excluse în confomitate cu prevederile art. 165 alin. (1) 



din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 
165 alin. (3) si art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ. 
 
Nota nr. 6 
 
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente 
edificatoare eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, 
caziere fiscal sau alte documente echivalente) pentru demonstrarea faptului ca si-au 
îndeplinit obligatiile de plata restante a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul 
de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, precum si un 
certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic 
în curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai târziu pâna la 
data semnarii acordului-cadru. 
 

 
3.4.2. Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

 
 Cerinta 1  
 
Se vor prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului 
economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în 
raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate 
de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate, sedii secundare, 
puncte de lucru . Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/ reale la 
momentul prezentarii..  

 
Nota nr. 1: 
Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici 
participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achizitie European) atasat 
documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în 
mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant 
asociat, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii 
cerintelor mentionate anterior.  
Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita 
ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte 
documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în 
conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire. 
 
Nota nr. 2: 
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul 
Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare 
activitatile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul 
persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte 
documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza activitatile 
care fac obiectul prezentului contract. 
 



Nota nr. 3: 
Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente care 
dovedesc o forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere 
profesional în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca operatorul 
economic este adecvat constituit, ca nu se afla în niciuna din situatiile de anulare a 
constituirii si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul 
prezentului contract în corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile 
aplicabile în tara de origine/ tara în care operatorul economic este stabilit.  
 
Nota nr. 4: 
În cazul participarii la procedura cu oferta comuna si in situatia în care ofertantul 
intetioneaza sa subcontracteze parti din contractele subsecvente, cerintele aferente 
acestui criteriu de calificare pot fi îndeplinite în conditiile art. 51 din H.G. nr. 395/2016. 
 
 

Justificare: Cerința este introdusă pentru a permite aprecierea de către 
autoritatea contractantă a caracterului licit al desfășurării activităților care fac obiectul 
contractului de către participanții la procedură. Modalitatea de formulare a cerinței 
pentru operatori nerezidenți ține cont de principiul recunoașterii reciproce. 

 
 
 
 
 

Criteriile de calificare și selecție care vizează capacitatea ofertantului au fost stabilite în 
raport cu natura și complexitatea achiziției, cu respectarea principiului proprționalității și 
vizează: 
 

 
3.4.3.     Situația economică şi financiară 
 
Cerinta 1 

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 financiare suficiente pentru a realiza 
cash-flow-ul de prestare a serviciilor pentru primele 2 luni de derulare a contractului de 
operare, in valoare de:  703145.435 lei.  

 

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei 
 

Demonstrarea bonitatii/acesului la resure 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.  
Scrisoare din partea bancilor/ societati finantatoare sau alte documente echivalente prin 
care ofertantul atesta ca detine accesul la o finantare in valoare de  703145.43 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. 
 

Justificare: Perioada de 2 luni a fost stabilită având în vedere prevederile art 42 
alin 9 din legea 51 /2006 are stabilesc că „Factura pentru serviciile furnizate/prestate se 
emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost 
efectuată Utilizatorii serviciilor de utilităţi publice, persoane fizice sau juridice, sunt 
obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în 
termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe 
factură. Termenul de scadenţă privind plata facturii se ia în calcul începând cu data 
emiterii facturii.” , ceea ce conduce la efectuarea serviciului fără a avea acces la surse 
financiare pentru o perioada de 2 luni.  

 
 

Cuantumul a fost stabilit potrivit formulei  : valoare anuală estimată/12 luni  X 2 luni, 
ținand cont de costurile prezentate în tabelele 1, 3 și 4 având în vedere că nu se 
prestează din primii 5 ani  activitatea de colectare a deșeurilor pe raza UAT Reghin.  

. 
 

3.4.4.              Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
 

3.4.4.1.           Informatii privind experienta similara: 
 

Cerinta nr. 1 
 
Ofertantul trebuie sa probeze ca a prestat contracte de servicii similare cu cele care fac 
obiectul contractului care urmează a fi atribuit, care includ cel putin activitatea de 
colectare si transport  a 9500 tone/an deșeuri municipale, în ultimii 3 ani..  
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei 
 
 
Se va prezenta: 
 
- Pentru a face dovada îndeplinirii cerintei de calificare ofertantul va prezenta contracte 
și certificate/ documente/ recomandari/ proceseverbale de receptie partiale/ finale 
(datate, semnate si parafate de catre beneficiarul contractului) 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. 



 
Nota 1: 
 
Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici 
participanti vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achizitie European) atasat 
documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat în 
mod corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant 
asociat, tert sustinator), în scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor 
mentionate anterior.  
 
Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat 
pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative 
prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele 
stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire. 
 
Nota 2: 
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. 
 
 
Cerinta nr. 2 
Informatii privind asociatii (daca este cazul) 
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei 
 
Se va prezenta: 
Acordul de asociere încheiat între operatorii economici care se asociaza în vederea 
depunerii ofertei comune si a executiei contractului.  
 
Nota 1: 
Acordul de asociere se va prezenta pâna la data limita de depunere a ofertelor stabilita 
în anuntul de participare si va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii: 
- asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a contractului, la 
termen si în conditiile asumate prin acesta; 
- nominalizarea liderului formal al asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de 
identificare ale acestora; 
- comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la 
desfasurarea procedurii de atribuire/executia contractului se vor face cu liderul asocierii;  
- partea/ partile din contract care urmeaza sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare 
asociat în parte cu referire la activitatile ce revin fiecarui membru al asocierii; 
 
Nota 2: 



În cazul participarii la procedura cu oferta comuna, cerintele privind capacitatea 
economica, tehnica si/sau profesionala pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a 
resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii). Cerintele de calificare privind 
capacitatea de exercitare a activitatii profesionale vor fi îndeplinite de fiecare asociat în 
parte, în conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o vor executa 
conform acordului de asociere prezentat. 
 
 

Justificare: Autoritatea contractantă consideră necesar ca ofertanții să facă 
dovada deținerii de experiență similară în domeniul de gestiune a deșeurilor care 
constituie obiectul contractului de delegare. Cerința a fost menținută la un nivel minim 
care să permită participarea la procedura competitivă a unui număr cât mai mare de 
operatori, în condiții de tratament egal și nediscriminatoriu față de cantitatea medie 
anuală colectată de 9694.57  tone/an care face obiectul prezentului contract. 
 
Cerința nr. 3  
Informatii cu privire la subcontractanti: 

 
În cazul în care parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit vor fi îndeplinite de catre unul 
sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a preciza partea/ partile din 
contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze. 
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei 

Operatorii economici vor indica in cadrul DUAE informatii cu privire la partea/partile din 

contract pecare intentioneaza sa le subcontracteze. 

Nota 1: 

Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici 

participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat 

documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate 

participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat) 

împreuna cu Acordul/Acordurile de subcontractare, în scopul de a face dovada 

preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior.  

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat 

pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative 

prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele 

stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire. 

Nota 2: 

Resursele privind capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor declarati se 

vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza a fi 

atribuit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens de catre ofertantul 

care invoca sustinerea din partea subcontractantilor. 



Nota 3: 

Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc 

dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte informatii si documente relevante 

referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire 

la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv. 

Cerinta nr. 4 

Informatii cu privire la tertii sustinatori (daca este cazul): 

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei 

Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce 

priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a 

criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor 

juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. 

Nota 1: 

Pâna la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici 

participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat 

documentatiei de atribuire completat în mod corespunzator de fiecare entitate 

participanta în parte (ofertant, ofertant asociat, tert susinator) în care se vor include 

informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte la care se ataseaza 

angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din 

care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori va/vor asigura 

îndeplinirea angajamentului. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta 

va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa 

prezinte documentele justificative care probeaza cele asumate în 

angajamentul/angajamentele de sustinere si prin care confirma îndeplinirea tuturor 

criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin 

documentatia de atribuire. 

 
3.5. Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și, după caz, a factorilor de 

evaluare utilizați 
 

Criteriul de atribure: cel mai bun raport calitate-cost în ceea ce privește 
următoarele criterii :  
 
  

3.5.1. Pretul ofertei 90 % din care  
 

3.5.1.1. Descriere : Tarif pentru activitatea de colectare si transport a 
deseurilor municipale, cu excepția deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă 
din deşeurile municipale   [lei/tona] 60%  

 



Algoritm de calcul: Tarif pentru activitatea de colectare si transport al deseurilor 
menajere si similare Pentru tariful minim ofertat se va acorda punctajul maxim aferent 
sub-factorului de evaluare. Pentru alt tarif ofertat, punctajul se va calcula astfel: P1(n) = 
[tarif minim / tarif oferta (n)] x numarul maxim de puncte acordat pentru criteriu 
 

3.5.1.2. Descriere :  Tarif pentru activitatea de colectare si transport a 
deseurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale  [lei/tona] 
20%  

Algoritm de calcul: Tarif pentru activitatea de colectare si transport al deseurilor 
menajere si similare Pentru tariful minim ofertat se va acorda punctajul maxim aferent 
sub-factorului de evaluare. Pentru alt tarif ofertat, punctajul se va calcula astfel: P2(n) = 
[tarif minim / tarif oferta (n)] x numarul maxim de puncte acordat pentru criteriu 
 

3.5.1.3. Descriere : Tarif pentru activitatea de operare a stațiilor de 
transfer, pentru  deseurilor municipale, cu excepția hârtiei, metalului, plasticului 
şi sticlei din deşeurile municipale   [lei/tona] 8% 

 
Algoritm de calcul: Tarif activitatea de operare a stațiilor de transfer, pentru  deseurile 
municipale, cu excepția hârtiei, metalului, plasticului şi sticlei din deşeurile municipale : 
Pentru tariful minim ofertat se va acorda punctajul maxim aferent sub-factorului de 
evaluare. Pentru alt tarif ofertat, punctajul se va calcula astfel: P3(n) = [tarif minim / tarif 
oferta (n)] x numarul maxim de puncte acordat pentru criteriu 
 

3.5.1.4. Descriere : Tarif pentru activitatea de operare a stațiilor de 
transfer  pentru  deseurile  de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile 
municipale   [lei/tona] 2 % 

 

Algoritm de calcul: Tarif activitatea de operare a stațiilor de transfer, pentru  hârtia, 
metalul, plasticul şi sticla din deşeurile municipale : Pentru tariful minim ofertat se va 
acorda punctajul maxim aferent sub-factorului de evaluare. Pentru alt tarif ofertat, 
punctajul se va calcula astfel: P4(n) = [tarif minim / tarif oferta (n)] x numarul maxim de 
puncte acordat pentru criteriu 
 
 
 

3.5.1.5. Nivel de asigurare a protecției mediului  10 %  
Descriere: Autogunoierele destinate colectarii deseurilor, solicitate prin Caietul de 
Sarcini, autogunoiere de care operatorul desemnat castigator va avea obligatia sa 
dispuna pentru prestarea activitatilor, trebuie sa asigure un nivel superior de protectie a 
mediului, nivel exprimat prin respectarea standardelor de performanta privind emisiile. 
 

Algoritm de calcul: P5(n) = {10 x [(capacitatea totala de transport exprimata in tone a 
autogunoierelor care respecta standardul Euro 6) / (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 alt punctaj ofertat, punctajul se va calcula astfel: P3(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 5 factori de evaluare: P = P1 + P2 + P3+P4+P5  
 
Justificare: Prin stabilirea unor tarife diferențiate între activitatea de colectare a 
deșeurilor reciclabile (hârtie, metal, plastic şi sticlă), pe de-o parte, și celelalte tipuri de 
deșeuri, pe de altă parte se asigură conformare cu prevederile art. 17 alin.1 lit.c) ale 
Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor. Alocarea unei ponderi de 10% pentru Nivelul 
de asigurare a protecției mediului se face având în vedere că ne aflăm în cazul unui 
proiect care are ca finalitate protecția mediului și a sănătății populației, operatorii fiind 
motivați prin insitituirea acestui factor să opereze cu echipamente cât mai puțin 
poluante.  
 
Pe lângă acest factor, la stabilirea ponderilor s-a avut în vedere în primă fază raportul 
dintre activitățile care fac obiectul contractului, colectarea deșeurilor municipale și 
operarea stației de transfer,  din punct de vedere al costurilor de operare. Astfel s-a 
constatat că raportat la valoarea totală a contractului, activitatea de colectare are o 
pondere de aproximativ 80%, iar cea de operare a stațiilor de transfer de 20%. Având în 
vedere că ponderea totală a tarifului este de 90%, pentru activitatea de colectare și 
transport, s-a determinat o pondere totală de aprox. 88%, pentru activitatea de operare 
a stațiilor transfer s-a determinat o pondere de 2%.  Deoarece ponderea activității de 
operare a stației este extrem de redusă, pentru a se asigura obținerea unei calitătți 
ridicate a serviciului si pentru aceasta activitate, s-a decis ca pentru activitatea de 
operare a stației de transfer să se aloce o pondere totală de 10%.  
 
Totodată ponderea factorilor de evaluare s-a stabilit ținând cont de cantitatea de deșeuri 
și de ponderea deșeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă în cantitatea totală de  
deşeurile municipale ( aproximativ 25%). S-a realizat o scădere a ponderii pentru 
costurile de colectare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă  pentru a permite 
ofertanților să aloce sume cât mai ridicate pentru această activitate, ținand cont și de 
faptul că se alocă o pondere de 10% pentru nivelul de protecție a mediului.  
 
Ponderea factorilor de evaluare a fost stabilită în funcție de ponderea deșeurilor 
reciclabile în cantitatea totală de deșeuri municipale și de necesitatea promovării unei 
colectări separate. S-a acordat de asemenea o pondere de 10% pentru nivelul de 
protecție a mediului care se realizează prin normele de poluare  ale autogunoierelor.    
 
4. Modalitatea de achiziție 



 
Având în vedere complexitatea achiziției și desfășurarea acesteia în cadrul unui 

proiect finanțat din POS Mediu, implementarea procedurii de achiziție se face prin 
utilizarea resurselor existente la nivelul entității contractante.  
 
 
5. Contractul 
 

5.1.  Tipul contractului 
 
Tipul contractului: contract de achiziție de servicii. 
 

 
5.2. Riscuri 

 
Determinarea procedurii de achiziție conform prevederilor art.229 – 230 din 

Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv art.7 – 8 din Legea nr.100/2016 s-
a făcut prin elaborarea studiului de fundamentare care analizează repartiția principalelor 
riscuri de operare. La momentul elaborării studiului nu au fost identificate riscuri de 
operare substanțiale în sarcina operatorilor.  
 

 
5.3. Modalitatea de implementare a contractului 

 
Executarea contractului nu este supusă unor condiții speciale. 

 
Având în vedere valoarea mare a contractului, cuantumul garanției de bună 

execuție a fost stabilit prin raportare la valoarea anuală a contractului.  
 
Garanția de Bună Execuție se constituie si se mentine pe toată Durata Contractului. 
Cuantumul  Garanției de Bună Execuție este de 5% din valoarea totală a contractului, 
fara TVA. Ofertantul declarat castigator va constitui  Garanția de Bună Execuție, in 
functie de valoarea contractului.si o va menţine în vigoare pe toată Durata Contractului 
în favoarea Delegatarului/ADI. Valoarea contractului va fi calculată ca produsul dintre 
tarifele ofertate şi cantitățile de deşeuri estimate care trebuie gestionate. Garanţia de 
bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 
emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de 
asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract in conditiile art. 39 si art. 40 din 
H.G. nr. 395/2016. Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi 
prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. Ofertantul declarat 
castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in 
conditiile de mai sus cel mai târziu în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii 
contractului. c) Autoritatea contractanta va elibera/ restitui garantia de buna executie 
conform prevederilor art. 42 alin.2  din H.G. nr. 395/2016. 
 
 



Ajustarea prețului contractului se face anual  în condițiile reglementate de 
dispozițiile legale în materia serviciilor comunitare în general și a serviciului de 
salubrizare în particular. 
 

Cuantumul si regimul tarifelor se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica potrivit 
prevederilor Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 
de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de 
salubrizare a localitatilor. 
 
Cuantumul tarifelor se ajustează anual  potrivit prevederilor Ordinului ANRSC 
nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. 
  
Parametrul de ajustare va fi indicele prețurilor de consum. Formula de ajustare este  
                          [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. 
 

8. Alte justificări 
 

În vederea implementării contractului de servicii care face obiectul prezentei 
proceduri, entitatea contractantă nu are nevoie de disponibilizarea unor fonduri având în 
vedere că acesteia nu-i incumbă nicio obligație de plată în cadrul contractului. Plata se 
va efectua de unitățile administrativ teritoriale deservite.  
 

 
 
 
 
 


