ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANȚA
COMUNA CHIRNOGENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 25 din 28.04.2022
privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor
municipale din județul Constanța în Zona 2 aferentă Proiectului „Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate
INIŢIATOR : Manta Gheorghe – primarul comunei Chirnogeni, judeţul Constanţa

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIRNOGENI, JUDEȚUL CONSTANȚA – întrunit în ședința ordinară
din data de 28.04.2022;
- Ţinând cont de: referatul de aprobare prezentat și proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei
Chirnogeni, dl. Manta Gheorghe, înregistrate la nr. 2450/21.04.2022, 2451/21.04.2022; raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului – achiziții publice
și integrare europeană – cu nr. 2452/21.04.2022; avizul consultativ al comisiei de specialitate a
Consiliului Local Chirnogeni nr. 1 cu nr. 2552/28.04.2022; avizul consultativ al comisiei de
specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 3 cu nr. 2553/28.04.2022;
- Documentul de Poziție pentru implementarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor în județul Constanța”, aprobat de toate unitățile administrativ-teritoriale membre ale
ADI „Dobrogea” prin Hotărârea AGA nr. 6/17.05.2013;
- Actul adițional nr. 1 la Documentul de poziție aprobat prin hotărârea AGA ADI „Dobrogea” nr.
2/02.02.2022;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 395/2016;
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii;
- Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări
si concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016;
- Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare al
localităților;
- Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini-cadru al serviciului de salubrizare al
localităților;
- Ordinul nr. 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice
serviciului de salubrizare a localităților;

-

-

Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare
a localităților;
Ordinul nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a
abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;
Hotărârea de Guvern nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor
în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea
dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor,

În temeiul art. 129 alin. (1) și (2) litera d) și art. 196 alin. (1) litera a) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 – Se aprobă modalitatea de organizare, funcționare și realizare, sub forma gestiunii
delegate, a următoarelor activități, la nivelul Zonei 2:
a) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;
b) organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similar;
c) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi
a deşeurilor similare.
Art. 2 – Se avizează Documentația de Atribuire a contractului de delegare a gestiunii, prin
achiziție publică de servicii, a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor
municipale din Zona 2 aferentă Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul
Constanța”, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre,
constituită din:
a) Strategia de contractare privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, prin achiziție
publică de servicii, a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor
municipale din Zona 2, fără punerea la dispoziție a infrastructurii;
b) Instrucțiuni pentru ofertanți (Fișa de date);
c) Contract de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii a activităților de sortare, tratare
mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2, fără punerea la dispoziție a
infrastructurii;
d) Caietul de sarcini privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin achiziție publică de
servicii a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona
2, fără punerea la dispoziție a infrastructurii;
e) Formulare.
Art. 3 – Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”, cu sediul în
municipiul Constanța, Bdul. Tomis nr. 51, Cabinet Președinte, județul Constanța, CIF 26470391,
înregistrată în Registrul Asociațiilor și fundațiilor la poziția nr. 41/09.06.2009, pentru:
a) Delegarea, pe seama și în numele comunei CHIRNOGENI, a gestiunii prin achiziție publică de
servicii a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale
din Zona 2, fără punerea la dispoziție a infrastructurii;
b) Operarea oricăror modificări/completări în cuprinsul Documentaţiei de Atribuire, survenite în
cursul procesului de avizare a acestora și până la data aprobării în cadrul AGA ADI „Dobrogea”;

c) Transmiterea invitației de participare la negocieri împreună cu Documentația de Atribuire
aferentă, pentru delegarea activității de depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2, prevăzută
la art. 1 din prezenta hotărâre;
d) Efectuarea oricăror acte necesare derulării procedurii de atribuire a contractului de delegare,
printre care, dar fără a se limita la:
- efectuarea modificărilor necesare în documentația de atribuire a achiziției și a documentelor
adiacente solicitate de ANAP/instanța de judecată/alte instituții ori autorități cu atribuții în acest
sens, în cursul derulării procedurii;
- evaluarea ofertei;
- solicitarea clarificărilor de la operatorul economic invitat la procedură;
- derularea etapei de negociere;
- întocmirea dosarului achiziției publice;
- elaborarea rapoartelor și a oricăror documente în cadrul procedurii de achiziție necesar derulării
și finalizării procedurii de achiziție;
- semnarea contractului de delegare a gestiunii.
Art. 4 – Se împuternicește dl. MANTA GHEORGHE, reprezentant al U.A.T. CHIRNOGENI, ca
în numele și pentru U.A.T. CHIRNOGENI să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” documentele menționate la art. 2.
Art. 5 – Secretarul general al comunei Chirnogeni răspunde de comunicarea prezentei Instituției
Prefectului – Județul Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate precum și tuturor factorilor
interesați.
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Chirnogeni din data de 28.04.2022 cu un
număr de 12 voturi pentru, - voturi contra, - abţineri, din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care 12 prezenţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NASTA IONUȚ

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general comună,
Dan Claudia

ANEXA 1 HCL 25/28.04.2022
Autoritarea contractantă: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea”
Adresa: Aleea Magnoliei nr.2, et.2, camera 205, Localitatea Constanța, Județul Constanța
Telefon: : + 0341 454 421
Email:contact@adidobrogea.ro
Emis de: Responsabili achiziții
Data: 11 Aprilie 2022
Aprobat de: Adunarea Generală a Asociației
Data:
Strategia de contractare
pentru procesul de achiziție publică care se finalizează cu
Contractul de delegare:

Contract de delegare a gestiunii, prin achiziție publică de
servicii, a activităților de sortare, tratare și depozitare a
deșeurilor municipale din Zona 2 de colectare a Județului
Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii

Persoana de contact în legătură cu informaţiile din această Strategie de contractare
Persoana de contact din compartimentul
Nume şi Prenume: Mihalache Iulian
intern specializat în domeniul achiziţiilor
Funcţia: expert achziții
publice din cadrul autorităţii contractante
E-mail: iulian.mihalache@adidobrogea.ro
pentru această Strategie de contractare
Telefon: 0727 078 294
Forma documentului
Inițială
Revizuită
Numărul revizuirii

X

Elemente privind operațiunea de revizuire a Strategiei de contractare – orice modificare, adăugare,
eliminare, completare sau altele asemenea - în perioada etapei de planificare a procesului de
achiziție și, după caz, în perioada de evaluare de către ANAP, a conformității cu legislaţia aplicabilă
în domeniul achiziţiilor publice a documentaţiilor de atribuire și a documentelor suport:
Capitolul și
Tipul
Motivul
Persoana care
Data
elementul/elementele
revizuirii
revizuirii
realizează revizuirea
revizuit/revizuite

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare
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1. INFORMAȚII PENTRU REALIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE EX-ANTE DE CĂTRE ANAP
nr.
crt.

1

2.

3.

Informații
disponibile la
capitolul:
Procedura
Justificarea
de atribuire alegerii
procedurii de
aleasă
atribuire
pentru
atribuirea
contractului/
semnarea
acorduluicadru
Modalitatea Instrumente,
specială de tehnici
de
atribuire
atribuire și
mijloace
utilizate
în
cadrul
procedurii
Reducerea
Accelerarea
termenelor
procedurii și
reducerea
termenelor
Împărțire pe Împarțirea pe
loturi
loturi
Aspecte
verificate

4.

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare

Conținut relevant din strategie
Opțiune aleasă

Justificare

Negociere fără Având în vedere că a fost semnat un protocol
publicare
de colaborare privind integrarea stației de
prealabilă
sortare, a instalației TMB și a depozitului
administrat de societatea Iridex Group
Salubrizare SRL.

Nu este cazul

Nu este cazul

NU

NU

NU

Justificarea are la bază motive obiective care
provin din contextul procesului de achiziție
identificat la nivel de autoritate
contractantă prin raportare la elemente
cum ar fi dar fără a se limita la:
•
resursele și constrângerile existente
la nivel de autoritate respectiv, în zona 2
de colectare a județului Constanța, există
un singur depozit conform și o stație de
tratare de deșeuri deținut și operat de
societatea Iridex Group Salubrizare SRL
•
specificul obiectului contractului sau
realizarea rezultatului urmărit, respectiv
faptul că atât în aplicația de finanțare cât
și prin semnarea protocolului s-a stabilit
modul de integrare a stației de sortare, a
instalației TMB și a depozitului privat în
SMID.
•
imposibilitatea realizării beneficiilor
în cazul în care obiectul contractului se
împarte în loturi, respectiv delegarea
activităților de sortare, tratare și
depozitare a serviciului de salubrizare
către singurul operator existent din zona 2
de colectare.
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nr.
crt.

Aspecte
verificate

Criterii de
calificare
privind
capacitatea,
inclusiv
cerințele
privind
înscrierea în
registrele
profesionale
sau
comerciale

Informații
disponibile la
capitolul:

Justificarea
criteriilor de
calificare şi
selecţie

5.

Conținut relevant din strategie
Opțiune aleasă

a) Capacitatea de
exercitare
a
activitatii
profesionale
1.
Forma de
inregistrare
Operatorii economici
ce depun oferta
trebuie
sa
dovedească o forma
de înregistrare în
condițiile legii din
țara de rezidență, sa
reiasă că operatorul
economic este legal
constituit, ca nu se
află în niciuna dintre
situațiile de anulare a
constituirii precum și
faptul
că
are
capacitatea
profesională de a
realiza
activitățile
care fac obiectul
contractului.

2.
Autorizații
speciale
Operatorul
economic trebuie
să
dețină
o
autorizație
specială, respectiv
autorizație
integrată de mediu
pentru operarea
CMID Costinești

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare

Justificare
Motivele obiective sunt în contextul
justificării neîmpărțirii pe loturi acele motive
care fie nu sunt rezultatul unei inacțiuni a
autorității contractante prin raportare la
procesul de achiziție, fie cele ce țin de
obiectul
contractului,
respectiv
imposibilitatea împărțirii acestuia pe loturi
datorită faptului că au fost stabilite și
analizate opțiunile privind fluxul deșeurilor
prin Studiul de fezabilitate și documentele
care au stat la baza aplicației de finanțare a
proiectului SMID.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să
dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii
din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul
economic este legal constituit, că nu se află în niciuna
dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și
faptul că are capacitatea profesională de a realiza
activitățile care fac obiectul contractului.
Prin solicitarea ca operatorii economici să prezinte
documentele care dovedesc forma de înregistrare,
Entitatea contractantă dorește să obțină confirmarea
faptul că fiecare ofertant este legal constituit, nu se află
în nici una din situațiile de anulare a constituirii sale,
precum și a faptului că are capacitatea profesională de
a realiza activitățile care fac obiectul contractelor .
Prin impunerea cerinței ca obiectul contractelor ce
urmează să fie atribuit să aibă corespondent în codul
CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (în
cazul ofertanților persoane fizice/juridice române),
respectiv în documentele prezentate de ofertant
pentru dovedirea formei de înregistrare / atestare ori
apartenenta din punct de vedere profesional (în cazul
ofertanților persoane
fizice/juridice
române},
Autoritatea contractantă dorește să se asigure că
potențialii ofertanți au în obiectul de activitate
activitățile autorizate care fac obiectul contractelor de
concesiune de servicii, respectiv activităţi specifice
serviciului de salubrizare (conform prevederilor art. 2,
alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101 din 25 aprilie 2006, republicată},
astfel încât participanţii la procedură să aibă
capacitatea de a realiza obiectul contractelor în
condiţiile legii şi să se prevină riscul de a încheiere a
contractelor cu ofertanţi care nu au nici o legătură cu
obiectul acestuia, respectiv prestarea de servicii de
salubrizare.
Operatorul economic care va desfășura activitățile de
sortare, tratare mecano-biologică și depozitare pentru
localitățile din zona 2 de colectare, va trebui să dețină
pe perioada operării Autorizație integrată de mediu
emisă în scopul respectării prevederilor legale de
protecție a mediului.
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nr.
crt.

Aspecte
verificate

Informații
disponibile la
capitolul:

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare

Conținut relevant din strategie
Opțiune aleasă

Justificare

c) Cerințe minime
privind capacitatea
tehnică
şi
profesională
Experiență similară.
Ofertantul trebuie sa
facă dovada ca a
prestat, în ultimii 3
ani împliniți la data
termenului
limită
pentru depunerea
ofertei, servicii de
natura
și
complexitatea celor
prevăzute în caietul
de sarcini, astfel,
pentru:
a) activitatea de
depozitare,
gestionarea
unei
cantități minime de
8.000 to/an prin
administrarea unui
depozit clasa B, de o
capacitate minimă de
40.000 mc.
b)
activitatea de
sortare,
sortarea
unei cantități minime
de 3.000 to/an.
c) tratare mecano
biologică, tratarea
unei cantități minime
de 13.000 to/an.
d)
Calificările
educaţionale
şi
profesionale
ale
operatorului
economic
care
prestează servicii/
execută lucrări
Ofertantului i se
solicită
demonstrarea
deținerii
calificării
educaționale și/sau
profesionale pentru
manager de
contract în domeniul
managementului
deșeurilor respectiv
Studii superioare studii absolvite în
domeniul protecției
mediului sau tehnice
(prin diploma de
licență
sau
echivalent/studii
post-universitare
/studii de masterat
/doctorat)
- responsabil calitate
și mediu în domeniul
gestionării deșeurilor
respectiv
Diploma/Certificat
de
absolvire
în

Autoritatea contractanta prin solicitarea acestei cerințe, se
asigura ca operatorul economic are experiența necesară
pentru prestarea serviciilor de natura celor care fac obiectul
procedurii, considerând că nivelurile minime impuse
dovedesc experiența necesară a operatorului economic,
diminuând în acest fel riscul de neîndeplinire a contractului.

Autoritatea contractanta prin solicitarea acestei cerințe, se
asigura ca operatorul economic are în structura sa personalul
necesar pentru îndeplinirea serviciilor de natura celor care fac
obiectul procedurii, considerând că nivelurile minime impuse
dovedesc experiența necesară a operatorului economic,
diminuând în acest fel riscul de neîndeplinire a contractului.
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nr.
crt.

6.

7.

Aspecte
verificate

Informații
disponibile la
capitolul:

Conținut relevant din strategie
Opțiune aleasă

Justificare

specializare/ocupaţi
e
în
ingineria
Mediului/ ingineria
instalațiilor.
e) Utilaje, instalații și
echipament tehnic
Operatorului
economic i se solicită
în conformitate cu
Art. 179. lit. (j) din
Legea
98/2016
demonstrarea
modului în care va
dispune
de
următoarele utilaje,
cel puțin 1 buc
compactor și cel
puțin 1 buc buldozer
cu șenile și lamă
pentru
prestarea
activității
de
depozitare în cadrul
contractului.

Autoritatea contractantă prin solicitarea acestei cerințe, se
asigura ca operatorul economic are în dotarea sa utilaje
necesare pentru îndeplinirea activității de depozitare de
natura celor care fac obiectul procedurii, considerând că
nivelurile minime impuse dovedesc capacitatea tehnică a
operatorului economic, diminuând în acest fel riscul de
neîndeplinire a contractului.

g) Standarde de
asigurare a calității
1.
Certificarea
conform
standardului SR EN
ISO
9001
sau
echivalent,
a sistemului de
management
al
calității
pentru
activitățile care fac
obiectul contractului
în conformitate cu
Art. 200 din Legea
98/2016.
2.
Certificarea
conform
standardului SR EN
ISO
14001
sau
echivalent
a sistemului de
management
al
mediului
pentru
activitățile care fac
obiectul contractului
cu Art. 200 din Legea
98/2016.

Autoritatea contractantă prin solicitarea acestei cerințe, se
asigură că operatorii economici au calificativ de calitate
corespunzător prestării serviciilor cât și de asigurare a
sistemului de management al mediului, considerând că
nivelurile minime impuse dovedesc experiența necesară a
operatorului economic, diminuând in acest fel riscul de
neîndeplinire a contractului.

Prețul cel mai Serviciile incluse în caietul de sarcini nu se
Criteriul de Justificarea
diferenţiază prin caracteristici tehnice ce aduc
atribuire
criteriului de scăzut
beneficii autorităţii contractante, singurul
atribuire și a
beneficiu care poate fi obținut de autoritate în
factorilor de
aceste condiții fiind concurența pe preț față de
evaluare

Factorii de Justificarea
Nu este cazul
evaluare
criteriului de
utilizați
atribuire și a

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare

prețul propus în protocolul semnat în 2019 și
actualizat cu inflația și totodată în urma negocierii
prețul cel mai mic pentru activitatea de tratare și
compostare.

Nu este cazul
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nr.
crt.

Aspecte
verificate

Informații
Conținut relevant din strategie
disponibile la
Opțiune aleasă
Justificare
capitolul:
factorilor de
evaluare

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare
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2. Contextul realizării achiziţiei
Beneficii anticipate a fi
obținute
de
către
autoritatea contractantă
(art. 9, alin. (3), lit. e) din
HG 395/2016)

Depozitarea întregii cantități de deșeuri municipale din zona 2 de
colectare supuse în prealabil sortării deșeurilor reciclabile prin stația
de sortare și tratării deșeurilor reziduale și a deșeurilor verzi prin
instalația TMB, la singurul depozit conform existent de pe raza Zonei
2 de colectare.
UAT-urile membre din zona 2 de colectare a județului Constanța pe
baza mandatalui acordat ADI Dobrogea, vor beneficia de activitățile
de colectare, transport, sortare, tratare, inclusiv depozitare a
deșeurilor municipale, activități componente ale serviciului de
salubrizare.

Obiectivele comunicate la
nivelul sectorului
administraţiei publice în
care activează autoritatea
contractantă la a căror
realizare contribuie
contractul/acordul-cadru
(art. 9, alin. (3) lit. e) din
HG 395/2016)

DA
X
Delegarea de către ADI
Dobrogea, în numele și pe
seama UAT-urilor membre
a activităților de colectare,
transport, sortare, tratare,
inclusiv depozitare a
deșeurilor municipale,
activități componente ale
serviciului de salubrizare
va conduce la scăderea
cantităților de deșeu
depozitat

Obiective din strategia
locală/regională/națională de
dezvoltare la a cărui realizare
contribuie contractul/acordulcadru respectiv (art. 9, alin. (3),
lit. g) din HG 395/2016)

DA

NU

Nu este cazul

NU

Nu este cazul

X
Delegarea de către
ADI Dobrogea, în
numele și pe seama
UAT-urilor membre a
activităților de
colectare, transport,
sortare, tratare,
inclusiv depozitare a
deșeurilor
municipale, activități
componente ale
serviciului de
salubrizare va
conduce la scăderea
cantităților de deșeu
depozitat

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare
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3. Informaţii privind date de intrare pentru pregătirea procedurii:
3.1. Informaţii pentru pregătirea achiziției obținute din analiza și cercetarea pieţei
Pentru această achiziție nu a fost realizată cercetarea și analiza pieței întrucât în cadrul proiectului
Sistem de management al deșeurilor în județul Constanța (SMID) au fost incluși în fluxul deșeurilor
doi operatori privați, pentru tratarea și depozitarea deșeurilor municipale.
Pentru zona 2 de colectare sunt necesare servicii de sortare, tratare mecano biologică și depozitare
a deșeurilor municipale rezultate în urma tratării iar pentru a putea îndeplini acest obiectiv în anul
2019 a fost semnat un protocol de colaborare prin care se integrează în cadrul SMID infrastructura
pusă la dispoziție de societatea Iridex Group Salubrizare SRL.
3.2. Informaţii privind pregătirea procedurii obținute din consultarea pieței
Etapa de pregătire a acestei proceduri nu a inclus o consultare apieței, întrucât în cadrul proiectului
Sistem de management al deșeurilor în județul Constanța (SMID) au fost incluși în fluxul deșeurilor
doi operatori privați, pentru tratarea și depozitarea deșeurilor municipale.
Pentru zona 2 de colectare sunt necesare servicii de sortare, tratare mecano biologică și depozitare
a deșeurilor municipale rezultate în urma tratării iar pentru a putea îndeplini acest obiectiv în anul
2019 a fost semnat un protocol de colaborare prin care se integrează în cadrul SMID infrastructura
pusă la dispoziție de societatea Iridex Group Salubrizare SRL.
Fiind semnat protocolul pentru integrarea în SMID și totodată fiind menționat inclusiv in Planul
Județean de Gestionare a deșeurilor faptul că stația de sortare, instalația de tratare și depozitul
administrat de societatea Iridex Group Salubrizare SRL vor fi integrate în fluxul deșeurilor din zona 2
de colectare, nu este necesară consultarea pieței.
3.3. Informaţii privind pregătirea procedurii obținute din analiza experienței anterioare a
autorității contractante în situații similare
Planificarea acestei achiziții nu s-a bazat pe experiența autorității contractante în situații similare,
întrucât ADI Dobrogea este o asociație de dezvoltare intercomunitară, din care fac parte 57 de UAT
din județ plus UAT Județul Constanța care este mandatată pentru delegarea contractelor de
salubrizare pentru activitățile de colectare, transport, transfer, tratare și depozitare.
Având în vedere că este la primul mandat de delegare, ADI Dobrogea nu a avut la bază pentru
experiența similară alte contracte de delegare.

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare
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3.4. Analiza riscurilor aferente procesului de achiziție și obiectului contractului și măsuri de gestionare a acestora
Alocare
Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului
Delegatar

Delegat

Consecințe, contribuția

Managementul

financiară a Delegatului

riscului

Diminuarea în termeni reali a

În cazuri bine justificate, tariful

veniturilor din proiect

se poate ajusta la solicitarea

Riscuri generale

1

Creșterea inflației peste

Prețurile cresc peste nivelul

100%

nivelul prognozat de

prognozat ca urmare a unor

Comisia Națională de

evenimente neprevăzute (exemple:

Delegatului, conform

Strategie și Prognoză

pandemie, criză economică, etc),

prevederilor Ordinului ANRSC

fiind necesară ajustarea tarifului

nr. 2019/2007.

mai devreme de un an

2

3

Creșteri salariale

Salariul minim pe economie crește

100%

generale ca urmare a

foarte mult (peste nivelul estimat

aplicării unor politici

la calculul tarifelor maximale) ca

Delegatului, conform

publice

urmare a aplicării unor politici

prevederilor Ordinului ANRSC

publice

nr. 2019/2007
100%

Diminuarea în termeni reali a

În cazuri bine justificate, tariful

veniturilor din proiect

se poate ajusta la solicitarea

Creșteri de preț la

Preturile la carburanți cresc peste

Diminuarea în termeni reali a

În cazuri bine justificate, tariful

carburanți din cauza

nivelul estimat la calculul tarifelor

veniturilor din proiect

se poate ajusta la solicitarea

unor evenimente

maximale, din cauza aplicării unor

Delegatului, conform

externe neașteptate

politici fiscale sau din cauza unor

prevederilor Ordinului ANRSC

evenimente internaționale

nr. 2019/2007

neașteptate
4

Întârzieri la plata

Mecanismul de plată specific

facturilor de salubritate

sistemului de management

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare

50%

50%

Blocaje financiare înregistrate

Stabilirea unui termen

la nivelul Operatorului

contractual de plată a facturilor
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integrat al deșeurilor din județul

aferente activităților serviciului

Constanța presupune ca

de salubrizare, în conformitate

Delegatarul să colecteze taxa de

cu prevederile Legii nr.

salubrizare de la fiecare UAT

72/2013.

membru ADI Dobrogea, sume pe

Aplicarea penalităților de

care ulterior Delegatarul le virează

întârziere stabilite în contractul

către operatorii de salubrizare. În

de delegare

acest context, există riscul ca

Existența unor resurse

Delegatarul să recupereze cu

financiare la nivelul

întârziere taxele de salubrizare de

Operatorului necesare asigurării

la UAT-uri, ceea ce va genera plata

continuității serviciului de

cu întârziere a facturilor primite de

salubrizare

la operatorii de salubrizare.

Respectarea termenelor
prevăzute în cadrul contractului
de delegare în vederea emiterii
facturii

Falimentul Delegatului

Constatarea intrării în incapacitate
de plată a Delegatului. Serviciul nu
mai poate fi prestat.

100%

Imposibilitatea prestării

Documentația de atribuire este

serviciilor

întocmită de așa natură încât
Delegatul identificat să fie
solvabil
În cazul în care Delegatul intră

5

în faliment, Contractul se va
rezilia iar Delegatarul va
organiza o nouă licitație
Pana la identificarea unui nou
Delegat se va asigura
permanenta și durabilitatea

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare
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serviciului prin forma de
gestiune directă
Forța majoră

Forța majoră, astfel cum este

50%

50%

Imposibilitatea sau întârzierea

Bunurile mobile și imobile vor fi

definită prin lege, împiedică

respectării obligațiilor

asigurate conform prevederilor

realizarea contractului.

contractuale.

contractului de delegare.

Pierderea sau avarierea activelor

Dacă la expirarea unei perioade

proiectului și pierderea/diminuarea

de 90 de zile de la apariţia unui

posibilității de obținere a

eveniment de Forță Majoră,

veniturilor preconizate.

acest eveniment de Forță

6

Majoră (sau consecințele
acestuia) continuă şi face
imposibilă executarea
Contractului, atunci oricare
dintre Părţi va avea dreptul să
notifice celeilalte Părţi
încetarea contractului de
delegare.
Modificări legislative

7

Modificări de legislație care nu

50%

50%

O creştere semnificativă în

Modificările legislative care vor

puteau fi anticipate la semnarea

costurile operaţionale ale

avea impact asupra derulării

contractului și care sunt generale

Delegatului și/sau necesitatea

contractului nu pot fi prevăzute

în aplicarea lor (nu specifică

de a efectua cheltuieli de

și asumate în totalitate de

proiectului), ceea ce conduce la

capital pentru a putea

niciuna din părți. În asemenea

costuri de capital sau operaţionale

răspunde acestor modificări.

caz se vor realiza modificările

suplimentare din partea

contractuale impuse de noile

Delegatului

prevederi legislative.

Riscuri generale asociate perioadei de operare a instalațiilor

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare
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Întârzieri la autorizarea

Activitatea de operare a staţiilor de

activităților

1

100%

Activitatea de autorizare a

La momentul realizării ofertei,

staţiilor de sortare, TMB și a

instalațiilor a fost începută de

potențialii ofertanți se vor

depozitului necesită obținerea

către Consiliul Județean

interesa la Delegatar în legătură

unor autorizări cel puţin din punct

Constanța, autorizațiile urmând

cu stadiul procedurilor de

de vedere al protecţiei mediului și

a fi transferate pe numele

autorizare și aspectele care ar

de gospodărire a apelor

Delegatului pe parcursul

putea genera costuri

Particularitățile instalaţiilor de

perioadei de mobilizare

suplimentare din partea

gestionare a deşeurilor în mai

În anumite situații pot exista

ofertanților

multe locații diferite determină

întârzieri în autorizarea

Eventualele costuri

necesitatea derulării mai multor

activităților şi pot apărea

suplimentare vor fi incluse în

proceduri de autorizare în paralel

costuri suplimentare (impuse

ofertă

de autoritățile competente)
Intervenţii la

Lucrările de infrastructură derulate

infrastructura rutiera

2

50%

50%

Pentru eventualele costuri

Delegatarul trebuie să

de autoritățile publice locale

suplimentare generate de

comunice din timp Delegatului

(intervenţii planificate) împiedică

dificultăți majore în prestarea

calendarul lucrărilor la

transportul deșeurilor între

serviciului, Delegatul poate

infrastructură, astfel încât

instalații, serviciul nemaiputând fi

solicita recuperarea costurilor

Delegatul să își poată organiza

prestat la standardele stabilite

suplimentare; solicitarea va fi

activitatea în mod

în mod obligatoriu

corespunzător

documentată

3

Afectarea infrastructurii

Afectarea infrastructurii rutiere în

100%

Aceste situații pot genera

În aceste situații Delegatul este

rutiere în urma

urma producerii de dezastre

dezastrelor naturale

naturale (ex. drumuri surpate,

costuri suplimentare

îndreptățit să solicite
recuperarea costurilor

poduri rupte de la inundaţii) poate

suplimentare, în condițiile legii

restricționa transportul deşeurilor
între instalații, ceea ce poate

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare
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conduce la costuri mai mari
Deprecierea tehnică a

Deprecierea tehnică a instalaţiilor

instalaţiilor (inclusiv a
mașinilor), risc de ofertă

100%

Deprecierea instalațiilor poate

Ofertantul va evalua gradul de

se realizează daca procedura de

duce la creșterea costurilor

depreciere tehnică pe perioada

delegare durează mai mult de 12

operatorului (costuri de

pregătirii ofertei și va include

luni, ducând la creșterea costurilor

evaluarea stării

costurile necesare în oferta sa

de retehnologizare

echipamentelor, costuri cu

Delegatul va evalua gradul de

reviziile tehnice, costuri cu

depreciere tehnică în perioada

retehnologizarea, dacă este

de mobilizare și va notifica

cazul)

Autoritatea Contractantă dacă,

4

față de perioada de pregătire a
ofertei, se constată modificări
semnificative
Se poate constitui în motiv de
modificare a tarifului cu
condiția ca deprecierea tehnică
să nu se realizeze ca urmare a
operării neconforme a
instalațiilor
Întreţinere și reparare

Calitatea proiectării și/sau a

echipamente
5

100%

Creșterea costului cu efecte

Delegatul are dreptul sa încheie

lucrărilor este necorespunzătoare

negative asupra prestațiilor

contracte cu terți pentru

având ca rezultat creșterea peste

efectuate

întreținerea și repararea

anticipări a costurilor de întreţinere

instalaţiilor, utilajelor și

și reparații

echipamentelor utilizate pentru
prestarea serviciilor

6

Resurse la intrare

Resursele necesare pentru operare

(necesare operării

costa mai mult decât estimările

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare

100%

Creșteri de cost și, în unele

Operatorul trebuie sa facă

cazuri, efecte negative asupra

estimarea costurilor cât mai
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instalațiilor)

inițiale, nu au calitate

calităţii prestațiilor efectuate

aproape de costurile reale,

corespunzătoare sau sunt

astfel încât să evite eventualele

indisponibile în cantitățile necesare

pierderi

Riscuri specifice asociate perioadei de operare a stației de sortare
Cantităţile de deşeuri la

Cantitățile lunare cântărite la

intrarea în stația de

100%

Creșterea cantității de deșeuri

Tratarea unor cantități mai mari

intrarea în stația de sortare sunt

duce în mod direct la creșterea

de deșeuri înseamnă facturarea

sortare sunt mai mari

mai mari decât estimările pe baza

cheltuielilor dar şi a veniturilor

și încasarea unor sume mai mari

decât cele planificate

cărora s-a bazat oferta de servicii și

încasate

decât cele previzionate în etapa

calcularea tarifului activității

1

de elaborare a ofertei, venituri
suplimentare care permit
achiziționarea de
echipamente/utilaje și
angajarea de personal
suplimentar, după caz

2

Cantităţile de deşeuri la

Cantitățile lunare cântărite la

intrarea în staţiile de

50%

50%

Scăderea cantității de deșeuri

În situaţia în care timp de 12

intrarea în stația de sortare sunt

duce în mod direct la scăderea

luni calendaristice se

sortare sunt mai mici

considerabil mai mici decât

veniturilor încasate

înregistreze o cantitate de

decât cele planificate

estimările pe baza cărora s-a bazat

deșeuri mai mică cu peste 20%

oferta de servicii și calcularea

față de cantitatea estimata la

tarifului

data contractării, Delegatul
este îndreptățit sa solicite
aprobarea unei ajustări a
tarifului
Ajustarea tarifului se va realiza
obligatoriu în corelație cu
actualizarea datelor privind

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare
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generarea, colectarea separată,
tratarea și depozitarea
deșeurilor și cu prevederile
legislative în vigoare

3

Neconformități privind

Prin aplicarea procedurii de

calitatea deșeurilor la

100%

Este necesară tratarea mecano-

Deșeurile vor fi preluate de

inspecție a deșeurilor ce vor fi

biologică a acestor deșeuri sau

operatorii de colectare și

intrarea în stațiile de

tratate sortate, rezultă cantități de

tratarea/eliminarea lor în alte

transportate, pe cheltuiala

sortare

deșeuri ce nu îndeplinesc cerințele

instalații, după caz

acestora, la instalațiile TMB sau

de acceptare la stația de sortare

la alte instalații de
tratare/eliminare, după caz

Fluctuația pieței

Veniturile realizate din valorificarea

materialelor
valorificabile

4

100%

Veniturile obținute vor

Delegatul va fi obligat (prin

materialelor sortate pot fluctua

transferate la Delegatar, prin

contractul de delegare) să

corelat cu evoluția pieței și

scăderea acestora pe factura

elaboreze în perioada de

independent de performanța

emisă de către operatorul

mobilizare o strategie de

instalațiilor (în cazul operării

stației de sortare

marketing pentru deșeurile

conforme)

Scăderea veniturilor rezultate

reciclabile obţinute în urma

din valorificarea deșeurilor

sortării, prin care să asigure cele

sortate duce implicit la

mai bune soluții de vânzare a

scăderea veniturilor în SMID

acestor materiale reciclabile la
preturile cele mai bune de pe
piaţă

Riscuri specifice asociate perioadei de operare a instalațiilor de tratare mecano-biologică

1

Cantităţile de deşeuri la

Cantitățile lunare cântărite la

intrarea în instalațiile

Creșterea cantității de deșeuri

Tratarea unor cantități mai mari

intrarea în instalația TMB sunt mai

duce în mod direct la creșterea

de deșeuri înseamnă facturarea

TMB sunt mai mari

mari decât estimările pe baza

cheltuielilor dar şi a veniturilor

și încasarea unor sume mai mari

decât cele planificate

cărora s-a bazat oferta de servicii și

încasate

decât cele previzionate în etapa

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare
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calcularea tarifului activității

de elaborare a ofertei, venituri
suplimentare care permit
achiziționarea de
echipamente/utilaje și
angajarea de personal
suplimentar, după caz

Cantităţile de deşeuri la

Cantitățile lunare cântărite la

intrarea în instalațiile

50%

50%

Scăderea cantității de deșeuri

În situaţia în care timp de 12

intrarea în instalația TMB sunt

duce în mod direct la scăderea

luni calendaristice se

TMB sunt mai mici

considerabil mai mici decât

veniturilor încasate

înregistreze o cantitate de

decât cele planificate

estimările pe baza cărora s-a bazat

deșeuri mai mică cu peste 20%

oferta de servicii și calcularea

față de cantitatea estimata la

tarifului

data contractării, Delegatul
este îndreptățit sa solicite
aprobarea unei ajustări a

2

tarifului
Ajustarea tarifului se va realiza
obligatoriu în corelație cu
actualizarea datelor privind
generarea, colectarea separată,
tratarea și depozitarea
deșeurilor și cu prevederile
legislative în vigoare

3

Neconformități privind

Prin aplicarea procedurii de

Este necesară

Deșeurile vor fi preluate de

calitatea deșeurilor la

inspecție a deșeurilor ce vor fi

tratarea/eliminarea acestor

operatorii de colectare și

intrarea în instalațiile

tratate mecano-biologic, rezultă

deşeuri în alte instalații sau

transportate, pe cheltuiala

TMB

cantități de deșeuri ce nu

depozitarea lor, după caz

acestora, la instalațiile de

îndeplinesc cerințele de acceptare

Cod document:
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100%

tratare sau la depozit, după caz
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la instalație
Fluctuația pieței

Veniturile realizate din valorificarea

materialelor
valorificabile

4

100%

Veniturile obținute vor fi

Delegatul va fi obligat (prin

materialelor selectate (doar metal)

transferate la Delegatar, prin

contractul de delegare) să

pot fluctua corelat cu evoluția

scăderea acestora pe factura

elaboreze în perioada de

pieței și independent de

emisă de către operatorul

mobilizare o strategie de

performanța instalațiilor (în cazul

instalației TMB

marketing pentru deșeurile

operării conforme)

Scăderea veniturilor rezultate

reciclabile obţinute în urma

din valorificarea deșeurilor

selectării, prin care să asigure

selectate duce implicit la

cele mai bune soluții de

scăderea veniturilor în SMID

vânzare a acestor materiale
reciclabile la preturile cele mai
bune de pe piaţă

Riscuri specifice asociate perioadei de operare a depozitului de deșeuri
Cantităţile de deşeuri

Cantitățile lunare cântărite la

depozitate sunt mai

Creșterea cantității de deșeuri

Depozitarea unor cantități mai

intrarea în depozit sunt mai mari

duce în mod direct la creșterea

mari de deșeuri înseamnă

mari decât cele

decât estimările pe baza cărora s-a

cheltuielilor dar şi a veniturilor

facturarea și încasarea unor

planificate

bazat oferta de servicii și calcularea

încasate

sume mai mari decât cele

tarifului activității
1

100%

previzionate în etapa de
elaborare a ofertei, venituri
suplimentare care permit
achiziționarea de
echipamente/utilaje și
angajarea de personal
suplimentar, după caz

Cod document:
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Cantităţile de deşeuri

Cantitățile lunare cântărite la

depozitate sunt mai

50%

50%

Scăderea cantității de deșeuri

În situaţia în care timp de 12

intrarea în depozit sunt

duce în mod direct la scăderea

luni calendaristice se

mici decât cele

considerabil mai mici decât

veniturilor încasate

înregistreze o cantitate de

planificate

estimările pe baza cărora s-a bazat

deșeuri depozitată mai mică cu

oferta de servicii și calcularea

peste 20% față de cantitatea

tarifului

estimata la data contractării,
Delegatul este îndreptățit sa
solicite aprobarea unei ajustări

2

a tarifului
Ajustarea tarifului se va realiza
obligatoriu în corelație cu
actualizarea datelor privind
generarea, colectarea separată,
tratarea și depozitarea
deșeurilor și cu prevederile
legislative în vigoare
Cuantumul fondului

Fondul pentru închidere și

pentru închidere și

În consecință nu există

Cuantumul fondului va fi stabilit

monitorizare post-închidere a fost

suficiente resurse financiare

și aprobat de Delegatar

monitorizare post-

subevaluat la momentul realizării

necesare lucrărilor de închidere

Delegatul are obligația de a

închidere este

SF

și monitorizare post-închidere

alimenta trimestrial, conform

subevaluat
3

100%

legii, acest fond
În situația în care cuantumul
fondului este mai mic decât
suma necesară pentru
realizarea lucrărilor, diferența
va fi suportată de Delegatar,
fără a putea solicita niciun fel

Cod document:
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de daune Delegatului
Fondul pentru închidere

Nu sunt acumulate resursele

și post-închidere nu
este alimentat

100%

În consecință nu există

Delegatarul va verifica

necesare lucrărilor de închidere și

resursele financiare necesare

trimestrial alimentarea contului

monitorizare post-închidere

lucrărilor de închidere și

deschis de Delegat conform

monitorizare post-închidere

art.14 alin 2 din Ordonanta
2/2021 În cazul în care

4

Delegatul nu își îndeplinește
aceste obligații, Delegatarul va
aplica clauzele penalizatoare
sau de reziliere prevăzute în
contract
Garanția constituită

Prin metoda de calcul la stabilirea

conform art.13 din
Ordonanta 2/2021este

În consecință, în cazul

Cuantumul garanției va fi

garanției aceasta a fost

producerii unui eveniment, nu

stabilit de Delegatar

subevaluată

există suficiente resurse

Delegatul are obligația de a

financiare pentru daunele

menține activă această garanție

solicitate și obținute de terți

pe toată durata prestării

insuficientă

100%

serviciului
În situația în care valoarea
5

garanției este mai mică decât
cuantumul prejudiciilor
invocate și obţinute de terți,
diferența va fi suportată de
Delegatar, fără a putea solicita
niciun fel de daune Delegatului
Dacă prejudiciul este cauzat de
operarea neconformă a

Cod document:
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depozitului, Delegatul, singur,
va suporta costul despăgubirilor

6

Neconformități privind

Prin aplicarea procedurii de

calitatea deșeurilor la
intrarea în depozit

100%

Este necesară

Conform prevederilor legale,

inspecție a deșeurilor ce vor fi

tratarea/eliminarea acestor

deșeurile vor fi preluate de

depozitate, rezultă cantități de

deşeuri în alte instalații

operatorii de colectare și

deșeuri ce nu îndeplinesc cerințele

transportate, pe cheltuiala

de acceptare pe un depozit de

acestora, la instalațiile de

clasa b)

tratare

Cod document:
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4. Planificarea achiziției de produse/lucrări/servicii
4.1. Obiectul contractului
Prezenta
Strategie
de
contractare
documentează
deciziile
autorității
contractante din etapa de planificare/pregătire
a achiziției publice, având ca OBIECT AL
CONTRACTULUI:

Contractul ce urmează a fi atribuit are ca
obiect, prestarea de către Operatorul
Economic
a
următoarelor
activităţi
componente ale serviciului de salubrizare,
fără punerea la dispoziție a infrastructurii:
• sortarea deşeurilor municipale și a
celor similare colectate din zona 2 de
colectare, în stația de sortare de la
Costinești, mai puțin cele din UAT
Cumpăna;
Conform estimărilor cantitatea medie
anuală de deșeuri reciclabile (mai puțin
deșeurile din sticlă) sortate la Costinești va fi
de circa 2.700 tone/an (cu variații între
2.600 tone/an și 2.800 tone/an).
Populația deservită de stația de sortare este
de circa 49.879 locuitori, din care 23.186
locuitori în mediul urban și 26.693 locuitori
în mediul rural.
•

organizarea
tratării
mecanobiologice a deșeurilor municipale și a
deșeurilor similare din zona 2 de
colectare, în instalația de tratare
mecano-biologică de la Costinești.

Instalația de tratare mecano-biologica de la
Costinești, va asigura tratarea mecanobiologica a deșeurilor municipale reziduale
colectate separat și a deșeurilor verzi din
Zona 2 de colectare. Vor fi tratate deșeurile
reziduale colectate separat, deșeurile din
piețe, deșeurile verzi și reziduurile de la
stațiile de sortare Costinești și Cumpăna.
Populația deservită de instalația de tratare
mecano-biologica este de circa 63.445
locuitori, din care 23.186 locuitori în mediul
Cod document:
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urban și 40.259 locuitori în mediul rural.
Cantitatea estimată de deșeuri ce urmează a
intra în stația de TMB este în medie 14.000
tone/an (cu variații între 13.600 tone/an și
14.700 tone/an).
•

depozitarea deșeurilor în depozitului
clasa 2 de la Costinești.

Tipuri și cantități de deșeuri depozitate
Operatorul CMID va asigura toate măsurile
necesare pentru ca toate deşeurile pe care le
preia în vederea eliminării finale în depozitul
conform să respecte condiţiile prevăzute în
Autorizaţia integrată de mediu și care
îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în
Ordinul Ministerului Mediului și Gospodaririi
Apelor nr. 95 din 2005.
Cantitatea estimată de deșeuri ce urmează a
fi depozitată este în medie de 8.100 tone/an
cu variații între 7.900 tone/an și 8.400
tone/an.
4.2. Conținutul Caietului de sarcini/Documentului Descriptiv

Caietul de sarcini/Documentul descriptiv include descrierea caracteristicilor
achizițiilor de realizat

Opţiunea
selectată

prin raportare la cerinţe de performanţă/funcţionale

X

prin trimitere la specificaţii tehnice însoţită de menţiunea "sau echivalent"
prin raportare la cerinţe de performanţă/funcţionale şi prin trimitere la specificaţii
prin trimitere la specificaţiile pentru unele caracteristici şi prin raportare la cerinţe
de performanţă/funcţionale pentru alte caracteristici
4.3. Tipul contractului
Tipul contractului
Servicii de tratare si eliminare de deseuri
menajere si deseuri nepericuloase

Cod document:
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Servicii de gestionare a rampelor de gunoi

90531000-8

Eliminare şi tratare a deşeurilor menajere

90510000-5

Monitorizare de mediu, alta decât cea pentru
construcţii

90711500-9

Îndeplinirea obiectului contractului
Nu include elemente mixte
Include elemente mixte
Reprezintă un mix de elemente de tipul:

X
Produse

Servicii

Lucrări

4.4. Alte contracte aflate în legătură cu contractul care rezultă din această procedură
Achiziții anterioare
inițierii procedurii
Achiziții care urmează să
fie realizate după
inițierea procedurii
Achiziții anterioare
identice/similare

Achiziții identice/similare
care urmează să fie
realizate după inițierea
procedurii

DA
X

NU

DA
X

NU

DA

NU
X

DA

NU

X

În vederea implementării proiectului SMID Constanța, prin Aplicația de Finanțare au fost analizate și
propuse opțiunile de delegare a gestiunii activităților serviciului de salubrizare în cadrul proiectului
SMID, iar UAT-urile membre ADI Dobrogea, prin aprobarea Documentului de Poziție și al Actului
Adițional al acestuia, privind implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor în Județul Constanța”, au decis modul de atribuire a contractelor de delegare.
Potrivit Aplicației de Finanțare, instalațiile private care vor fi integrate în SMID sunt: staţia de sortare
Constanța, depozitul Ovidiu, stația de sortare și depozitul Costinești.
Dat fiind faptul că stația de sortare Constanța deservește în prezent și va deservi în continuare doar
Municipiul Constanța, iar Municipiul Constanța nu va delega gestiunea activității de colectare și
transport a deșeurilor în cadrul proiectului SMID, operatorul existent continuându-și activitatea până
la încetarea contractului său, astfel că la stația de sortare Constanța nu vor ajunge deșeuri din alte
UAT-uri membre ADI Dobrogea, nu se poate vorbi despre o integrare a stației de sortare Constanța
în proiectul SMID, așadar această instalație nu a făcut obiectul integrării instalației private în SMID.

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare

Pagina 24 din 40

Dat fiind faptul că:
•
depozitul Ovidiu este operat în baza unui contract de concesiune încheiat in conformitate cu
prevederile legale aplicabile la momentul semnării lui, iar potrivit prevederilor Aplicației de Finanțare
și cerințelor AM POIM, între CJ Constanța – ADI „Dobrogea” – Tracon S.R.L. a fost încheiat un Protocol
care reflectă acordul părților de integrare a depozitului Ovidiu în SMID;
•
depozitul Costinești nu este operat în baza unui contract de delegare sau a unui alt contract
care ar putea fi asimilat contractului de delegare, iar protocolul încheiat între CJ Constanța – ADI
„Dobrogea” – Iridex Grup Salubrizare S.R.L. nu poate ține loc de contract de delegare;
•
la nivelul județului Constanța, prin proiectul SMID au fost create instalații pentru gestionarea
deșeurilor, însă pentru deșeurile provenite din zona 1 și respectiv zona 2 a județului s-a prevăzut
utilizarea infrastructurii existente în aceste zone, respectiv depozitul Ovidiu (zona 1) și depozitul și a
stației de sortare Costinești (zona 2);
•
Instalația TMB Costinești nu a făcut obiectul integrării în SMID la momentul elaborării și
aprobării Aplicației de Finanțare însă Protocolul încheiat între părți reflectă voința acestora de a
integra în proiect și instalația TMB realizată de operatorul Iridex din fonduri proprii
Astfel, ADI Dobrogea este mandatată ca în aceeași perioada să delege toate contractele pentru
funcționarea SMID, respective contractele de concesiune și contractele de achiziție publică pentru
atribuirea serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport transfer, sortare,
tratare și depozitare.
4.5. Împarțirea pe loturi
Împărţirea pe loturi:
Văzând prevederile art.
141 şi a următoarelor din
Legea 98/2016,
Autoritatea Contractantă
Justificări
pentru
neutilizarea împărţirii pe
loturi (art 141, alin 3 din
Legea 98/2016)

Recurge la atribuirea pe loturi

Nu recurge la atribuirea pe loturi
X

Justificarea are la bază motive obiective care provin din contextul
procesului de achiziție identificat la nivel de autoritate contractantă
prin raportare la elemente cum ar fi dar fără a se limita la:
• resursele și constrângerile existente la nivel de autoritate
respectiv, în zona 2 de colectare a județului Constanța, există
un singur operator de gestionare a deșeurilo municipale din
zona 2 de colectare pentru activitățile de sortare, tratare și
depozitare deșeuri deținut și operat de societatea Iridex
Group Salubrizare SRL
• specificul obiectului contractului sau realizarea rezultatului
urmărit,respectiv faptul că atât în aplicația de finanțare cât și
prin semnarea protocolului s-a stabilit modul de integrare a
depozitului privat în SMID.
• imposibilitatea realizării beneficiilor în cazul în care obiectul
contractului se împarte în loturi, respectiv delegarea
activităților serviciului de salubrizare către singurul operator
existent din zona 2 de colectare.
Motivele obiective sunt în contextul justificării neîmpărțirii pe loturi
acele motive care fie nu sunt rezultatul unei inacțiuni a autorității
contractante prin raportare la procesul de achiziție, fie cele ce țin de
obiectul contractului, respectiv imposibilitatea împărțirii acestuia pe
loturi datorită faptului că au fost stabilite și analizate opțiunile privind
fluxul deșeurilor prin Studiul de fezabilitate și documentele care au
stat la baza aplicației de finanțare a proiectului SMID.
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4.6. Justificarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare
Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea acestui contract
Opțiunea
Opţiuni conform art. 156, alin. (1) din
selectată
Justificarea opţiunii selectate
Legea 98/2016
Preţul cel mai scăzut
Costul cel mai scăzut
Cel mai bun raport calitate-preţ
Cel mai bun raport calitate-cost

X

Serviciile incluse în caietul de sarcini
nu se diferenţiază prin caracteristici
tehnice ce aduc beneficii autorităţii
contractante, singurul beneficiu care
poate fi obținut de autoritate în aceste
condiții fiind concurența pe preț față
de prețul propus în protocolul semnat
în 2019 și actualizat cu inflația și
totodată în urma negocierii prețul cel
mai mic pentru activitatea de tratare
și compostare.

4.7. Stabilirea condițiilor contractuale pentru achiziție
Mecanism de plată în cadrul contractului pentru Mecanismul de plată din cadrul contractului a
Contractant
fost analizat și stabilit în cadrul comisiei de
coordonare și supervizare a ADI Dobrogea și a
fost inclus în Studiul de oportunitate și
fundamentare pentru delegarea gestiunii
activităților de colectare, transport, transfer,
tratare și depozitare a deșeurilor municipale în
județul Constanța.
Riscuri
transferate
Contractantului
și În cadrul analizei riscurilor au fost evaluate
justificarea acestui transfer
riscurile generale, de operare a stației de
sortare, a stației de tratare și a depozitului în
cadrul cărora au fost justificate proporțiile de
alocare a acestora Contractantului și modul de
gestionare al acestora.
Stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor
obligațiilor contractuale
de
Performanță,
stabiliţi
conform
Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la
Contract), va atrage obligaţia Delegatului de a
plăti penalităţi contractuale.
Stabilirea penalităților pentru îndeplinirea Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor
defectuoasă a obligațiilor contractuale
de
Performanță,
stabiliţi
conform
Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la
Contract), va atrage obligaţia Delegatului de a
plăti penalităţi contractuale.
4.8. Obligații contractuale/clauze contractuale utilizate ca referință pentru emiterea
documentelor constatatoare și pentru evaluarea performanței contractantului
Conform prevederilor art.29 alin.11 din Legea nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare,
Contractul de delegare a gestiunii activităților de sortare, tratare și depozitare, cuprinde clauze
referitoare la:
Cod document:
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a)
denumirea părţilor contractante;
b)
obiectul contractului, cu indicarea activităţilor din sfera serviciului de utilităţi publice ce
urmează a fi furnizate/prestate în baza contractelor de delegare a gestiunii, astfel cum sunt
prevăzute în legile speciale;
c)
durata contractului;
d)
aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile;
e)
drepturile şi obligaţiile părţilor contractante cu privire la furnizarea/prestarea serviciului şi la
sistemul de utilităţi publice aferent, inclusiv conţinutul şi durata obligaţiilor de serviciu public;
f)
modul de repartizare a riscurilor între părţi, în cazul contractelor de concesiune;
g)
natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului;
h)
sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la investiţii/programele de investiţii, precum
reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanţare a acestora;
i)
indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului şi modul de monitorizare
şi evaluare a îndeplinirii acestora;
j)
preţurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii
furnizării/prestării serviciului, precum şi regulile, principiile şi/sau formulele de ajustare şi modificare
a acestora;
k)
compensaţia pentru obligaţiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă este cazul, cu
indicarea parametrilor de calcul, control şi revizuire a compensaţiei, precum şi modalităţile de evitare
şi recuperare a oricărei supracompensaţii;
l)
modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct utilizatorilor şi/sau
delegatarului, după caz;
m)
garanţia de bună execuţie a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire şi de
executare a acesteia;
n)
răspunderea contractuală;
o)
forţa majoră;
p)
condiţiile de revizuire a clauzelor contractuale;
q)
menţinerea echilibrului contractual;
r)
cazurile de încetare şi condiţiile de reziliere a contractelor de delegare a gestiunii;
s)
forţa de muncă;
t)
alte clauze convenite de părţi, după caz.
Astfel, modalitate a de îndeplinire a contractelor va fi clar și strict determinată potrivit clauzelor
contractuale și, în special, în baza obligațiilor instituite în sarcina viitorului operator de salubrizare.
Indicatorii de performanță au fost stabiliți pentru obiectul contractului ce urmează a fi delegat și se
regăsesc în Anexa 1 – Regulamentul serviciului, din cadrul contractului.
4.9. Informații privind clauze contractuale referitoare la modificarea contractului de achiziţie
publică /acordului-cadru
Modificarea contractului de
achiziţie publică/acorduluicadru (clauze de revizuire
privind anticiparea
eventualelor modificări
care pot interveni în
derularea
contractelor/acordurilorcadru)
Obiectul anticipat al
modificărilor

DA

NU

X

Contractantul
poate
solicita
modificări ale tarifului ofertat.
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Cauza anticipată a
modificărilor

Tarifele aprobate și modificate
trebuie sa conducă la atingerea
următoarelor obiective:
• asigurarea
furnizării
Serviciului la nivelurile de calitate și
Indicatorii de Performanță stabiliţi
prin Caietul de Sarcini al
Serviciului,
Regulamentul
Serviciului și prin prezentul
Contract;
• realizarea unui raport
calitate-cost cât mai bun pentru
Serviciul furnizat pe Durata
Contractului și asigurarea unui
echilibru
între
riscurile
și
beneficiile asumate de Părți;

• asigurarea

funcţionării
eficiente a Serviciului precum și
asigurarea protecţiei mediului.

Limitele modificărilor

Operatorul nu poate efectua
modificări ale contractului fără
aprobarea Autorității Contractante
și justificarea în prealabil a acestor
modificări.

Natura modificărilor

Modificările
efectuate
pot
influența valoarea contractului
care poate de asemenea să
influențeze mai departe taxa
aplicată utlilizatorilor.

Cauze care pot genera
modificările

Modificarea tarifului solicitată de
Delegat va fi aprobată/ realizată de
delegatar numai după primul an de
derulare a contractelor şi numai în
cazul în care:
- intervine o modificare majoră a
costurilor, determinată de punerea
în funcţiune a unor utilaje pentru
îmbunătăţirea
calitativă
a
serviciilor publice de salubrizare şi
numai după intrarea în exploatare
a acestora;
- intervine o modificare structurală
a costurilor sau a cantităţilor ori la
modificarea condiţiilor de prestare
a activităţii, care determină
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modificarea costurilor cu o
influenţă mai mare de 5%, pe o
perioadă de 3 luni consecutiv;
- intervin modificări determinate
de prevederile legislative care
conduc la creşterea cheltuielilor
de protecţie a mediului şi de
securitate şi sănătate în muncă.
Mecanismul propus
pentru realizarea
modificărilor

Modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare se face potrivit formulei:
T1 = T0 + t,
unde:
T1 - tariful modificat;
T0 - tariful actual;
t - creşterea de tarif;

Eventualele prelungiri ale
duratei contractului – art
165, HG 395/2016

DA

NU
X

Formulă de ajustare a
prețului -

DA
X
𝛥𝛥𝑡𝑡 =

NU

(Δ𝑐𝑐𝑐𝑐 + Δ𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥 𝛤𝛤 %)
𝑄𝑄

unde:
𝛥𝛥𝑡𝑡 - creşterea cheltuielilor
totale
ca
urmare
a
modificărilor intervenite în
costuri;
Δ𝑐𝑐𝑐𝑐 - 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
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5. Justificarea valorii estimate a contractului care rezultă din această procedură și, respectiv, a
achiziției
Valoarea totală estimată
a contractului care
urmează să fie atribuit în
urma derulării procedurii
Moneda
Caracteristici

23.127.336

[LEI]
Pentru determinarea valorii estimate, în Aplicația de finanțare a fost
menționat că este necesar un audit financiar înainte de a integra
facilitățile in SMID. Auditul financiar a fost efectuat în anul 2018 de
către Barbu Nicoleta Expert contabil care a avut ca obiectiv evaluarea
metodologiei de fundamentare a tarifelor practicate de către
operatorii privați deținatori de facilități integrate in proiectul SMID.

Fundamentarea valorii estimate a contractului ce rezultă
din procedură s-a realizat pe baza următoarelor:
Surse primare – Aplicația de finanțare,
Studiul de fezabilitate
Surse secundare - Protocolul de colaborare
privind integrarea în SMID
Date istorice la nivel de autoritate
contractantă
Conținutul Caietului de Sarcini
Condiţiile contractuale care reflectă
mecanismul de alocare a riscurilor în
contract şi întinderea răspunderii părţilor
Alte surse de informaţii

X
X

X
X

X

Studiul de oportunitate și fundamentare
pentru delegarea gestiunii activităților de
colectare, transport, transfer, tratare și
depozitare a deșeurilor municipale în
județul Constanța.

Sursele utilizate și raționamentul
utilizat în stabilirea valorii
estimate
Tariful activității de sortare a fost
calculat având la baza protocolul
dintre CJ și Iridex. S-a păstrat
valoarea totală a cheltuielilor din
fișa de fundamentare și au fost
eliminate veniturile din valorificare
pentru a putea determina costul
estimat al operatorului ulterior
aplicării profitului. Valoarea finală
estimată a tarifului de sortare a
rezultat raportându-ne la
cantitățile estimate a intra in stația
de sortare din fișa de
fundamentare și este de 493,87
lei/to.
Tariful activității de tratare a fost
calculat având la bază cheltuielile
estimate pentru operarea unei
stații similare din cadrul SMID,
respectiv CMID Tortoman raportat
la cantitatea de input a stației de
tratare din Costinești estimată în
SOF, rezultând un tarif estimat de
146,48 lei.
Tariful activității de compostare a
fost calculat având la bază
cheltuielile estimate pentru
operarea unei stații similare din
cadrul SMID, respectiv CMID
Tortoman raportat la cantitatea de
input a stației de tratare din
Costinșeti estimată în SOF,
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rezultând un tarif estimat de
116,42 lei
Tariful activității de depozitare la
Depozitul Costinești este de 85,29
lei/tonă la care se adaugă
contribuția pentru economia
circulară de 80 lei/tonă.
Tariful activității de depozitare la
Depozitul Costinești a fost calculat
pe baza tarifului din Protocolul
aprobat prin HCJ Constanța nr.
55/29.03.2019 (66,8 lei), indexat cu
valoarea IPC egală cu 127,68%.
Valoarea finală a tarifelor de
sortare, tratare și depozitare va fi
stabilită în urma achiziției de
negociere între ADI ”Dobrogea” și
Iridex Group Salubrizare SRL.
Valoarea estimată a fost
determinată prin raportarea la
cantitățile estimate de deșeuri
municipale admise în CMID
Costinești pentru perioada 20232027.
Proiecția cantităților a fost
determinată în cadrul Studiului de
oportunitate și fundamentare
pentru delegarea gestiunii
activităților de colectare, transport,
transfer, tratare și depozitare a
deșeurilor municipale în județul
Constanța.
6. Finanţarea achiziţiei
Sursa de finanţare

Bugetul local al UAT-urilor membre

Poziţia în buget

Nu este aplicabil

Poziția în PAAP

3

Specificaţi dacă PAAP este aprobat marcaţi cu X

DA

NU

X
Numar:
Data:
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7. Justificarea alegerii procedurii de atribuire pentru atribuirea contractului/semnarea acorduluicadru
Procedura de atribuire a contractului de delegare a fost analizată în cadrul comisiei de coordonare și
supervizare pentru întocmirea Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii
activităților de colectare, transport, transfer, tratare și depozitare a deșeurilor municipale în județul
Constanța. Comisia a întocmit un raport de analiză privind integrarea instalațiilor.
În cadrul raportului privind Integrarea instalațiilor de deșeuri private în SMID Constanța au fost
identificate trei alternative:
•

Alternativa 1: integrarea instalațiilor de la Ovidiu și Costinești în SMID, prin negociere directă;

•
Alternativa 2: integrarea instalațiilor de la Ovidiu și Costinești în SMID, prin organizarea unei
proceduri de delegare;
•

Alternativa 3: neintegrarea instalațiilor de la Ovidiu și Costinești în SMID.

În urma analizării celor trei alternative s-a concluzionat faptul că Alternativa 1 reprezintă soluția
optimă atât pentru integrarea depozitului Ovidiu, cât și pentru integrarea instalațiilor de la Costinești
în SMID.
Această alternativă presupune încheierea prin negociere fără publicare prealabilă, în temeiul art. 104,
alin. 1), lit.(b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice:
•
unui contract de delegare privind gestiunea activității de depozitare, fără punerea la
dispoziție a infrastructurii, între ADI ”Dobrogea” și operatorul depozitului de la Ovidiu;
Procedura de negociere fără publicarea prealabilă va fi desfășurată de ADI „Dobrogea” în numele și
pe seama UAT-urilor din zona 2 membre ADI „Dobrogea”, pe baza mandatului special acordat în acest
sens.
Contractul de delegare astfel încheiat va reglementa, printre altele:
•
•
tarifele de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare aplicabile pentru toate
UAT-urile din zona 2 membre ADI „Dobrogea”;
•

formule de ajustare și modificare a tarifelor;

•
modificarea tarifelor se va face doar cu aprobarea prealabilă a acestora în cadrul Adunării
Generale ADI „Dobrogea”;
•
specificarea tuturor operatorilor care vor transporta deșeurile provenite de pe raza UAT-urilor
din zona 2 membre ADI la instalațiile de la Costinești;
•
obligația ADI „Dobrogea” de a introduce în documentațiile de atribuire a contractelor de
delegare din cadrul SMID a fluxului de deșeuri;
•
monitorizarea contractului de către ADI „Dobrogea” cu privire la activitățile delegate, cu
precădere modalitatea de îndeplinire a indicatorilor de performanță.
Contractul de delegare va fi încheiat pe 5 ani, iar în această perioadă se va monitoriza capacitatea
de depozitare rămasă.
7.1. Accelerarea procedurii și reducerea termenelor
Accelerarea procedurii
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8. Instrumente, tehnici de atribuire și mijloace utilizate în cadrul procedurii
Descriere
Procedură online
Procedură offline

Cu etapă finală de licitație electronică
Fără etapă finală de licitație
electronică

Justificarea deciziei
X

Procedura de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunț
nu permite desfășurarea procedurii
online.

X

Procedura de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunț
nu permite desfășurarea procedurii
cu etapa finală de licitație
electronică.

9. Justificarea criteriilor de calificare şi selecţie
a) Situația personală a candidatului sau ofertantului :
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor Declaratie privind
neîncadrarea în prevederile art.164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, (formular 4a) și
declarație privind neîncadrarea in prevederile art.165 si art.167 din Legea 98/2016 privind achizițiile
publice (formular 4b, 4c).
a. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea
cerintei. Aceasta declaratie se solicita și eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte
individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de către terț/terți sustinători,
fiecare susținător are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței.
b. Încadrarea în una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea
contractului. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic,
nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la
art.164, art.165 si art.167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati
competente din tara respectiva;
Se solicita:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, cu privire
la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de
stat);
- cazierul judiciar 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 în 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. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice;
- alte documente edificatoare, dupa caz;
- in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care
au fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul
legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
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Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.59 si 60 din Legea 98/2016
(Formularul 4.1). În sensul prevederilor art.63 alin.(1) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice
modificată, persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate în
procedura de atribuire sunt: președinte, membrii consiliului director, membrii comisiei de evaluare,
experți cooptați.
b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
1.
Forma de inregistrare
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii
din țara de rezidență, sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, ca nu se află în niciuna
dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza
activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comenului de pe lânga Tribunalul județului în care
este înregistrat operatorul economic, în original/copie legalizată/ copie lizibilă cu mențiunea
„conform cu originalul'', din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic,
denumirea completa, sediul social, persoanele autorizate /administratori. sedii secundare, puncte
de lucru, filiale, sucursale, subunitati, domeniul principal de activitate, domenii de activitate
secundare. Informatiile cuprinse in certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a
ofertelor.
Obiectul contractelor trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis
de ONRC (în cazul unei asocieri, fiecare asociat va demonstra pentru partea pe care o va realiza în
cadrul contractului).
Activitatea solicitata trebuie sa fie autorizata conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;
Se permite operatorilor economici dovedirea capacității de exercitare a activității profesionale si prin
prezentarea certificatului constatator emis de către O.N.R.C. în formă electronică, având încorporată,
atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
Nota:
Entitatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc să prezinte, pentru conformitate,
Certificatul constatator emis de O.N.R.C. în original/copie legalizată, în cazul în care acesta a fost
prezentat în copie cu mențiunea ''conform cu originalul";
Justificare:
Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii
din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în
niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de
a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Prin solicitarea ca operatorii economici să prezinte documentele care dovedesc forma de
înregistrare, Entitatea contractantă dorește să obțină confirmarea faptul că fiecare ofertant este
legal constituit, nu se află în nici una din situațiile de anulare a constituirii sale, precum și a faptului
că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractelor .
Prin impunerea cerinței ca obiectul contractelor ce urmează să fie atribuit să aibă corespondent în
codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (în cazul ofertanților persoane fizice/juridice
române), respectiv în documentele prezentate de ofertant pentru dovedirea formei de înregistrare
/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (în cazul ofertanților persoane
fizice/juridice române}, Autoritatea contractantă dorește să se asigure că potențialii ofertanți au în
obiectul de activitate activitățile autorizate care fac obiectul contractelor de concesiune de servicii,
respectiv activităţi specifice serviciului de salubrizare (conform prevederilor art. 2, alin. (3) din Legea
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101 din 25 aprilie 2006, republicată}, astfel încât
participanţii la procedură să aibă capacitatea de a realiza obiectul contractelor în condiţiile legii şi să
se prevină riscul de a încheiere a contractelor cu ofertanţi care nu au nici o legătură cu obiectul
acestuia, respectiv prestarea de servicii de salubrizare.
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2. Autorizații speciale
Operatorul economic trebuie să dețină o autorizație specială, respectiv autorizație integrată de
mediu pentru operarea stațiilor de sortare, tratare și a depozitului Iridex Group Salubrizare SRL.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Operatorul va pune la dispoziția autorității contractante copie „conform cu originalul„ după
autorizația integrată de mediu
Justificare:
Operatorul economic care va desfășura activitățile de sortare, tratare și depozitare, va trebui să
dețină pe perioada operării Autorizație integrată de mediu emisă în scopul respectării prevederilor
legale de protecție a mediului.
c) Cerinţe minime privind situaţia economică şi financiară
1.Cifra de afaceri specifică contractului
Pentru a se asigura că operatorul economic ofertant dispune de capacitatea economică și financiară
necesară ducerii la bun sfârșit a contractului, autoritatea contractantă va stabili drept criteriu de
calificare privind situația economico-financiară ca media cifrei anuale globale de afaceri specifică în
domeniul la care se referă contractul din ultimii trei ani să fie de minim 4.500.000 lei.
Modalitatea de îndeplinire
Demonstrarea situației economice se va realiza prin completarea formularului 4.2 din documentația
de atribuire, însoțit de următoarele documente justificative: copii certificate pentru conformitate cu
originalul ale situațiilor financiare ale companiei (bilanțul contabil la data de 31 decembrie, însoțit de
dovada înregistrării la organul fiscal competent, contul de profit și pierderi sau oricare alte
documente prin care se poate demonstra situația financiară specifică în domeniul la care se referă
contractul) pe ultimii 3 ani financiari încheiați. Valorile vor fi exprimate în lei. Pentru conversie vor fi
utilizate ratele medii anuale de schimb leu/altă valută comunicate de BNR (www.bnr.ro) pentru anii
respectivi. Pentru conversia în RON, dacă situațiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va
lua în considerare cursul mediu de referință publicat de BNR pentru anul respectiv.
Justificare:
Această cerință a fost formulată în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016. Rațiunea pentru
care autoritatea contractantă va solicita precizarea cifrei de afaceri rezidă în faptul că aceasta
reprezintă indicatorul fundamental pe baza căruia se evaluează direct performanțele operatorului
economic, autoritatea contractantă putând astfel estima eficiența activității acestuia și nivelul
riscului de neîndeplinire a contractelor și, prin urmare, putând a se proteja de un eventual risc de
neîndeplinire corespunzătoare a contractului. Nivelul cifrei de afaceri s-a raportat la valoarea anuală
a contractului. Autoritatea contractantă consideră că ofertantul nu va trebui să fie dependent din
punct de vedere financiar exclusiv de acest contract și că trebuie să aibă suficientă stabilitate
financiară necesară pentru derularea contractului ce urmează să fie atribuit.
d) Cerințe minime privind capacitatea tehnică şi profesională
Cerinta 1 Experiență similară.
Ofertantul trebuie sa facă dovada ca a prestat, în ultimii 3 ani împliniți la data termenului limită
pentru depunerea ofertei, servicii de natura și complexitatea celor prevăzute în caietul de sarcini,
astfel, pentru:
a) activitatea de depozitare, gestionarea unei cantități minime de 8.000 to/an prin administrarea
unui depozit clasa B, de o capacitate minimă de 40.000 mc.
b) activitatea de sortare, sortarea unei cantități minime de 3.000 to/an.
c) activitatea de tratare mecano-biologică, tratarea unei cantități minime de 13.000 to/an.
Demonstrarea experienței similare
Pentru a face dovada îndeplinirii cerinței de calificare ofertantul va prezenta contracte și oricare din
documentele justificative care să ateste executarea contractelor precum certificate/ raportări
parțiale/ finale, procese verbale de recepție cantități, facturi fiscale, centralizatoare cântar, scrisori
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de recomandări din partea beneficiarului etc (datate, semnate și parafate de către beneficiar) prin
care se confirmă prestarea serviciilor similar în ultimii 3 ani și din conținutul cărora să rezulte cel
puțin informații referitoare la: beneficiarul contractului, natura serviciilor prestate și cantitățile
aferente, perioada în care au fost prestate serviciile similare, modul de îndeplinire a obligațiilor
indicate.
Serviciile indicate în scopul dovedirii experienței similare trebuie să reprezinte servicii efectiv
prestate în perioada menționată, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzătoare privind
efectuarea acestora (documente din cadrul cărora sa rezulte natura, complexitatea și volumul
acestora), după caz, autoritatea contractantă, prin comisia de evaluare nominalizată rezervându-și
dreptul de a solicita referințe oficiale cu privire la respectivele servicii de la beneficiar și/sau
autoritățile competente.
Operatorii economici care se bazează pe capacitățile unor terți susținători vor prezenta pentru terțul
susținător angajamentul ferm Formularul 4.5 (i).
Se va completa Formularul 4.3 – Declarație privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani,
împreuna cu Anexa la Formularul 4.3 si Formularul 4.4 – Experiența similară, pentru contractele ce
se doresc a fi prezentate drept experiență similara.
Justificare cerința:
Autoritatea contractanta prin solicitarea acestei cerințe, se asigura ca operatorul economic
are experiența necesară pentru prestarea serviciilor de natura celor care fac obiectul procedurii,
considerând că nivelurile minime impuse dovedesc experiența necesară a operatorului economic,
diminuând în acest fel riscul de neîndeplinire a contractului.
Cerinta 2 Calificările educaţionale şi profesionale ale operatorului economic care prestează
servicii/ execută lucrări
Ofertantului i se solicită demonstrarea deținerii calificării educaționale și/sau profesionale pentru
- manager de contract în domeniul managementului deșeurilor respectiv Studii superioare - studii
absolvite în domeniul protecției mediului sau tehnice (prin diploma de licență sau echivalent/studii
post-universitare /studii de masterat /doctorat)
- responsabil calitate și mediu în domeniul gestionării deșeurilor respectiv Diploma/Certificat de
absolvire în specializare/ocupaţie în ingineria Mediului/ ingineria instalațiilor.
Demonstrarea cerinței
în vederea îndeplinirii criteriului de calificare solicitat pentru postul manager, documentele-suport
relevante care atestă experienţa specifică pot fi fişa de post, contractul de muncă, recomandarea sau
orice alte documente similare, din cadrul unor asemenea documente fiind necesar să reiasă o
experienţă de 3 ani în ocuparea unei poziţii prin prisma căreia a avut responsabilităţi şi sarcini de
manager de contract într-o stație instalatie de tratare mecano-biologica a deseurilor și/sau sortare
și/sau într-un depozit.
în vederea îndeplinirii criteriului de calificare solicitat pentru postul de reposnabil calitate și mediu,
documentele-suport relevante care atestă experienţa specifică pot fi fişa de post, contractul de
muncă, recomandarea sau orice alte documente similare, din cadrul unor asemenea documente fiind
necesar să reiasă o experienţă de 3 ani în ocuparea unei poziţii prin prisma căreia a avut
responsabilităţi şi sarcini de responsabil calitate și mediu într-o statie de sortare și/sau instalatie de
tratare mecano-biologică a deseurilor.
Justificare cerința:
Autoritatea contractanta prin solicitarea acestei cerințe, se asigura ca operatorul economic are în
structura sa personalul necesar pentru îndeplinirea serviciilor de natura celor care fac obiectul
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procedurii, considerând că nivelurile minime impuse dovedesc experiența necesară a operatorului
economic, diminuând în acest fel riscul de neîndeplinire a contractului.
Cerinta 3 Utilaje, instalații și echipament tehnic
Operatorului economic i se solicită în conformitate cu Art. 179. lit. (j) din Legea 98/2016
demonstrarea modului în care va dispune de următoarele utilaje, cel puțin 1 buc compactor și cel
puțin 1 buc buldozer cu șenile și lamă pentru prestarea activității de depozitare în cadrul contractului.
Demonstrarea cerinței
Va prezenta pentru utilajele solicitate, extras din evidențele operatorului economic, contract de
leasing, de închiriere etc.
Justificare cerința:
Autoritatea contractanta prin solicitarea acestei cerințe, se asigura ca operatorul economic are în
dotarea sa utilaje necesare pentru îndeplinirea activității de depozitare de natura celor care fac
obiectul procedurii, considerând că nivelurile minime impuse dovedesc capacitatea tehnică a
operatorului economic, diminuând în acest fel riscul de neîndeplinire a contractului.
Cerinta 4 Subcontractare
Ofertanții vor preciza in oferta partea/pârțile din contract pe care urmează sa le subcontracteze și
datele de identificare ale subcontractanților propuși.
Subcontractanții propuși sunt obligați la respectarea acelorași obligații în domeniul mediului, social
și al relațiilor de muncă, întocmai ca și ofertanții.
Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai
multor activități din sfera serviciului de utilități publice delegat/delegată, se face numai în condițiile
prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice/concesiunilor.
Modalitatea de îndeplinire
În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a
îndeplini criteriile de calificare, acesta va depune contractul/acordul de subcontractare Formularul
3.3 pentru pentru partea propusă pentru subcontractare.
În cazul în care ofertantul utilizează capacitatea subcontractantului, acesta va transmite informaţii şi
documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi,
cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv.
Înainte de semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta Contractul/contractele încheiate
intre ofertant si subcontractanți in original sau în copie legalizata. Subcontractanții nu trebuie sa se
afle în situația care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 165,
166, 167 din Legea 98/2016.
e) Standarde de asigurare a calității
1. Certificarea conform standardului SR EN ISO 9001 sau echivalent,
a sistemului de management al calității pentru activitățile care fac obiectul contractului în
conformitate cu Art. 200 din Legea 98/2016.
Cod document:
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Modalitatea de îndeplinire:
Vor fi prezentate Documentele/certificatele care atesta implementarea SR EN ISO 9001 sau
echivalent în copie cu mențiunea ”conform cu originalul ”.
Nota: În cazul în care ofertantul subcontractează o parte din contract unuia sau mai multor
subcontractanți, fiecare dintre aceștia trebuie să prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia,
pentru activitatea care reprezinta partea sa de implicare in contract. Se va atașa copie lizibilă cu
mențiunea “conform cu originalul” dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor
Certificarea respectării standardelor nu poate face obiectul susținerii acordate de catre o altă
persoană.
2. Certificarea conform standardului SR EN ISO 14001 sau echivalent
a sistemului de management al mediului pentru activitățile care fac obiectul contractului cu Art. 200
din Legea 98/2016.
Modalitatea de îndeplinire:
Vor fi prezentate Documentele/certificatele care atesta implementarea SR EN ISO 14001 sau
echivalent in copie cu mentiunea ”conform cu originalul ”.
Nota: În cazul în care ofertantul subcontractează o parte din contract unuia sau mai multor
subcontractanți, fiecare dintre aceștia trebuie să prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia,
pentru activitatea care reprezinta partea sa de implicare în contract. Se va atașa copie lizibilă cu
mențiunea “conform cu originalul” dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor.
Certificarea respectării standardelor nu poate face obiectul susținerii acordate de catre o altă
persoană.
Justificare
Autoritatea contractantă prin solicitarea acestei cerințe, se asigură că operatorii economici au
calificativ de calitate corespunzător prestării serviciilor cât și de asigurare a sistemului de
management al mediului, considerând că nivelurile minime impuse dovedesc experiența necesară a
operatorului economic, diminuând in acest fel riscul de neîndeplinire a contractului.

Cod document:
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10. Gestionarea etapelor privind organizarea procedurii şi atribuirea contractului/acorduluicadru precum și executarea/implementarea contractului din procesul de achiziție
1. Etapa a-II-a–Organizarea procedurii și atribuirea contractului/acordului-cadru
Compartimentul responsabil pentru
organizarea procedurii
Complexitatea achiziției (nivel)

Resurse disponibile (personalul și
competențele necesar a fi implicate
în organizarea procedurii și modul
de utilizare a acestora pe perioada
derulării procedurii de atribuire,
inclusiv furnizori de servicii auxiliare
achiziției, expertiză necesară în
evaluarea ofertelor)

Compartiment intern specializat în domeniul achizițiilor
publice
Scăzută

Medie

Ridicată
X

Responsabilii pentru organizarea procedurii sunt expertii în
achiziții din cadrul ADI „Dobrogea”.
În ceea ce privește elaborarea documentației, aceasta a
fost elaborată de personalul tehnic al Asociației.

2. Etapa a-III-a – Post atribuire contract/acord-cadru, executarea și monitorizarea implementării
contractului/acordului-cadru
Compartimentul responsabil pentru
gestionarea contractului
Complexitatea contractului (nivel)

Resurse disponibile (număr personal
implicat în derularea contractului)

Ulterior semnării contractului, delegatul va fi monitorizat
de către personalul din departamentul de Monitorizare al
ADI „Dobrogea”.
Scăzută

Medie

Ridicată
X

Conform Regulamentului de functionare și organigramei al
Asociatiei au fost create posturi speciale pentru
monitorizarea contractelor. Personalul angajat în cadrul
acestui departament are sarcina de a urmări faptul că
delegații respectă întocmai cerințele impuse prin caietul de
sarcini și contract, iar în cazul în care nu se respectă vor
comunica cu celelalte departamente repsonsabile din
cadrul aparatului tehnic în vederea emiterii de
avertismente, penalități.

11. Alte aspecte relevante pentru îndeplinirea necesităţii autorităţii contractante
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 de 10% din valoarea anuală a
contractului.
Garanția de Bună Execuție se constituie pe toată Durata Contractelor printr-un instrument de
garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări,
în condițiile legii. Garanția de bună execuție este irevocabilă.
Garanția de Bună Execuție poate fi executată oricând de către ADI „Dobrogea”, în limita prejudiciului
creat, numai după notificarea Delegatului în acest sens, precizând obligațiile care nu au fost
respectate, precum și termenul care a fost acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu
achită prejudiciul în termenul acordat, ADI „Dobrogea” va executa Garanția de Buna Execuție, fără
Cod document:
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nici o altă notificare. În situația executării garanției de bună execuție parțial sau total, Delegatul are
obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.
În cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilității, din orice motiv, a Garanţiei de Bună
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 puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Bună Execuţie anterioare.
În 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 „Dobrogea” nu a ridicat până la acea dată
pretenţii asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligaţii contractuale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NASTA IONUȚ
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
DAN CLAUDIA

Cod document:
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ANEXA 1 HCL 25/28.04.2022
Instrucțiuni către ofertanți
Tip Legislatie: Legea nr. 98/2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta
I.1) Denumire si adrese

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA"DOBROGEA"
Cod de identificare fiscala: 26470391; Adresa: Aleea Magnoliei nr.2, et.2, camera 205, Localitatea Constanța, Județul Constanța; Cod Postal:
900408; Tara: Romania; Codul NUTS: RO223 Constanta; Adresa de e-mail: achizitii@adidobrogea.ro; Nr de telefon: +40 341454421; Fax: Persoana de contact: VICTOR GHEORGHE MANEA; Adresa web a sediului principal al autorității/entității contractante(URL)
www.adidobrogea.ro; Adresa web a profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achiziție: Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"

Cod de identificare fiscala: 26470391; Adresa: Aleea Magnoliei, bloc L4, etaj 2, camera 205; Localitate: Constanta; Cod Postal: ; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO223 Constanţa; Adresa de e-mail: achizitii@adidobrogea.ro; Nr de telefon: +40 341454421; Fax: -Persoana de contact: Adresa Internet (URL) www.adidobrogea.ro; Adresa web a profilului cumpărătorului: Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Dobrogea"
Cod de identificare fiscala: 26470391; Adresa: Aleea Magnoliei, bloc, L4, etaj 2, camera 205; Localitate: Constanta; Cod Postal: ; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO223 Constanţa; Adresa de e-mail: achizitii@adidobrogea.ro; Nr de telefon: +40 341454421; Fax: -Persoana de contact: Adresa Internet (URL) www.adidobrogea.ro; Adresa web a profilului cumpărătorului: -

I.4) Tipul autoritatii contractante
Alt tip

I.5) Activitate principala
Altele

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:

Contract de delegare a gestiunii, prin achiziție publică de servicii, a activităților de sortare, tratare și depozitare a deșeurilor
municipale din Zona 2 de colectare a Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 3

II.1.2 Cod CPV Principal:

90513000-6 Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:

Servicii
Prestari de servicii pentru comunitate

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect, prestarea de către Operatorul Economic a activităţilor de sortare, tratare și depozitare
a deșeurilor colectate din Zona 2 de colectare a județului Constanța, activități componente ale serviciului de salubrizare, fără punerea
la dispoziție a infrastructurii.
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Solicitările de clarificări se pot transmite pana in a 6-a zi anterior termenului limită de depunere a ofertelor, răspunsurile la solicitările
de clarificări urmând a se publica in ziua a 2-a inainte de depunerea ofertelor. Se va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate
de operatorul economic pâna la termenul limită stabilit.

II.1.5) Valoarea totală estimată

Valoarea estimate fără TVA: 23.127.336,00 Moneda RON

II.1.6) Împărțire in loturi:
Nu

II.2 Descriere
II.2.1 Coduri CPV

Cod CPV Principal: Servicii de tratare si eliminare de deșeuri menajere si deșeuri nepericuloase (Rev.2)
Coduri CPV secundare:
90531000-8 Servicii de gestionare a rampelor de gunoi (Rev.2)

90500000-2 Serviciile privind deșeurile menajere și deșeurile (Rev.2)
90510000-5 Eliminare si tratare a deșeurilor menajere (Rev.2)
90711500-9 Monitorizare de mediu, alta decât cea pentru construcții (Rev.2)

II.2.2 Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:
CMID Costinești

II.2.3 Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect, prestarea de către Operatorul Economic a următoarelor activităţi componente ale
serviciului de salubrizare, fără punerea la dispoziție a infrastructurii:
• sortarea deşeurilor municipale și a celor similare colectate din zona 2 de colectare, în stația de sortare de la Costinești, mai
puțin cele din UAT Cumpăna;
Conform estimărilor cantitatea medie anuală de deșeuri reciclabile (mai puțin deșeurile din sticlă) sortate la Costinești va fi de
circa 2.700 tone/an (cu variații între 2.600 tone/an și 2.800 tone/an).
Populația deservită de stația de sortare este de circa 49.879 locuitori, din care 23.186 locuitori în mediul urban și 26.693 locuitori
în mediul rural.
• organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale şi a deșeurilor similare din zona 2 de colectare, în instalația de
tratare mecano-biologică de la Costinești.
Instalația de tratare mecano-biologica de la Costinești, va asigura tratarea mecano-biologica a deșeurilor municipale reziduale
colectate separat și a deșeurilor verzi din Zona 2 de colectare. Vor fi tratate deșeurile reziduale colectate separat, deșeurile din piețe,
deșeurile verzi și reziduurile de la stațiile de sortare Costinești și Cumpăna.
Populația deservită de instalația de tratare mecano-biologica este de circa 63.445 locuitori, din care 23.186 locuitori în mediul
urban și 40.259 locuitori în mediul rural.
Cantitatea estimată de deșeuri ce urmează a intra în stația de TMB este în medie 14.000 tone/an (cu variații între 13.600
tone/an și 14.700 tone/an).
• depozitarea deșeurilor în depozitului clasa 2 de la Costinești.
Tipuri și cantități de deșeuri depozitate
Operatorul CMID va asigura toate măsurile necesare pentru ca toate deșeurile pe care le preia în vederea eliminării finale în depozitul
conform să respecte condițiile prevăzute în Autorizația integrată de mediu și care îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în
Ordinul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor nr. 95 din 2005.
Cantitatea estimată de deșeuri ce urmează a fi depozitată este în medie de 8.100 tone/an cu variații între 7.900 tone/an și 8.400
tone/an.
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II.2.4 Criterii de atribuire
Prețul cel mai scăzut

II.2.5 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 60; Durata in zile : Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.3 Ajustarea pretului contractului

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :Conform art 6 alin.(1) lit. l) din Legea 101/2006, ajustarea sau modificarea tarifelor
se face în conformitate cu normele metodologice aprobate de ANRSC.
Prin urmare, tarifele pot fi ajustate/modificate ca urmare a îndeplinirii următoarelor condiţii, astfel:
a) Ajustarea solicitată de delegat va fi aprobată/ realizată de delegatar pentru a se asigura corelarea nivelului tarifelor stabilite anterior
cu evolutia generală a preţurilor şi tarifelor din economie;
b) Parametrul de ajustare poate fi Indicele Preţurilor de Consum pentru servicii, comunicat de Institutul Naţional de Statistîcă,

evoluţia cursului de schimb leu/euro sau alt parametru de ajustare stabilit potrivit prevederilor din contractul de delegare a gestiunii;
c) Tarifele vor fi modificate sau ajustate în conformitate cu metodologia aplicabilă.adoptată de Autoritatea de Reglementare. Nicio
majorare de Tarif nu va fi operată în primele 12 luni calculate de la Data Începerii Contractului;
d) Modificarea tarifului solicitată de Delegat va fi aprobată/ realizată de delegatar numai după primul an de derulare a contractelor şi
numai în cazul în care:
- intervine o modificare majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă
a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea în exploatare a acestora;
- intervine o modificare structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care
determină modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;
- intervin modificări determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protecţie a mediului şi de
securitate şi sănătate în muncă.

Tariful se actualizează / ajustează în conformitate cu Normele Metodologice din 9 iulie 2007 de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor cu formulele:

Δt = (ΔcT+ΔcT*r%) / Q
unde:
Δt - creşterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri;
ΔcT- 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.
Modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se face potrivit formulei:
T1 = T0 + t,
unde:
T1 - tariful modificat;
T0- tariful actual;
t - creşterea de tarif;

Secțiunea III Informații juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

III.1.1.a) Situația personala a candidatului sau ofertantului

Cerința 1 Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor
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Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, (formular 4a) si declarație privind
neincadrarea in prevederile art.165 si art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice (formular 4b, 4c).
a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se
solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional

de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului; - in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este
stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.164,
art.165 si art.167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva;
Se solicita:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau
a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat);

- cazierul judiciar 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 în 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. 166
alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- alte documente edificatoare, dupa caz;
- in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata
"conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
Cerinta 2
Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.59 si 60 din Legea 98/2016 (Formularul 4.1). În sensul
prevederilor art.63 alin.(1) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice modificată, persoanele cu funcţie de decizie din cadrul
autorităţii contractante implicate în procedura de atribuire sunt: președinte, membrii consiliului director, membrii comisiei de evaluare,
experți cooptați

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1. Forma de inregistrare:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedească o forma de inregistrare in condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă

că operatorul economic este legal constituit, că nu se află in niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are
capacitatea profesională de a realiza activiățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comenului de pe lânga Tribunalul județului în care este înregistrat operatorul
economic, în original/copie legalizată/ copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul'', din care sa rezulte obiectul de activitate al
operatorului economic, denumirea completa, sediul social, persoanele autorizate /administratori. sedii secundare, puncte de lucru,
filiale, sucursale, subunitati, domeniul principal de activitate, domenii de activitate secundare. Informatiile cuprinse in certificat trebuie
sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractelor trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (în cazul unei asocieri,
fiecare asociat va demonstra pentru partea pe care o va realiza în cadrul contractului).
Activitatea solicitata trebuie sa fie autorizata conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;
Se permite operatorilor economici dovedirea capacității de exercitare a activității profesionale si prin prezentarea certificatului
constatator emis de către O.N.R.C. în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
Nota:
Entitatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc să prezinte, pentru conformitate, Certificatul constatator emis de
O.N.R.C. în original/copie legalizată, în cazul în care acesta a fost prezentat în copie cu mențiunea ''conform cu originalul";

2. Autorizații speciale

Operatorul economic trebuie să dețină o autorizație specială, respectiv autorizație integrată de mediu pentru operarea stațiilor de
sortare, tratare și a depozitului conform clasa B Costinești.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:
Operatorul va pune la dispoziția autorității contractante copie „conform cu originalul„ după autorizația integrată de mediu

III.1.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1.Cifra de afaceri specifică contractului

Pentru a se asigura că operatorul economic ofertant dispune de capacitatea economică și financiară necesară ducerii la bun sfârșit
a contractului, autoritatea contractantă va stabili drept criteriu de calificare privind situația economico-financiară ca media cifrei
anuale globale de afaceri specifică în domeniul la care se referă contractul din ultimii trei ani să fie de minim 4.500.000 lei.
Modalitatea de îndeplinire

Demonstrarea situației economice se va realiza prin completarea formularului 4.2 din documentația de atribuire, însoțit de
următoarele documente justificative: copii certificate pentru conformitate cu originalul ale situațiilor financiare ale companiei
(bilanțul contabil la data de 31 decembrie, însoțit de dovada înregistrării la organul fiscal competent, contul de profit și pierderi sau
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oricare alte documente prin care se poate demonstra situația financiară specifică în domeniul la care se referă contractul) pe ultimii
3 ani financiari încheiați. Valorile vor fi exprimate în lei. Pentru conversie vor fi utilizate ratele medii anuale de schimb leu/altă valută
comunicate de BNR (www.bnr.ro) pentru anii respectivi. Pentru conversia în RON, dacă situațiile financiare sunt întocmite în altă
monedă, se va lua în considerare cursul mediu de referință publicat de BNR pentru anul respectiv.

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Cerinta
Cerinta 1 Experiență similară

Ofertantul trebuie sa facă dovada ca a prestat, în ultimii 3 ani împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei, servicii de
natura și complexitatea celor prevăzute în caietul de sarcini, astfel, pentru:
a) activitatea de depozitare, gestionarea unei cantități minime de 8.000 to/an prin administrarea unui depozit clasa B, de o capacitate
minimă de 40.000 mc.
b) activitatea de sortare, sortarea unei cantități minime de 3.000 to/an.
c) activitatea de tratare mecano-biologică, tratarea unei cantități minime de 13.000 to/an.
Demonstrarea experienței similare
Pentru a face dovada îndeplinirii cerinței de calificare ofertantul va prezenta contracte și oricare din documentele justificative care să
ateste executarea contractelor precum certificate/ raportări parțiale/ finale, procese verbale de recepție cantități, facturi fiscale,
centralizatoare cântar, scrisori de recomandări din partea beneficiarului etc (datate, semnate și parafate de către beneficiar) prin care
se confirmă prestarea serviciilor similar în ultimii 3 ani și din conținutul cărora să rezulte cel puțin informații referitoare la: beneficiarul
contractului, natura serviciilor prestate și cantitățile aferente, perioada în care au fost prestate serviciile similare, modul de îndeplinire
a obligațiilor indicate.
Serviciile indicate în scopul dovedirii experienței similare trebuie să reprezinte servicii efectiv prestate în perioada menționată, sens în
care se vor prezenta dovezi corespunzătoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul cărora sa rezulte natura,
complexitatea și volumul acestora), după caz, autoritatea contractantă, prin comisia de evaluare nominalizată rezervându-și dreptul de
a solicita referințe oficiale cu privire la respectivele servicii de la beneficiar și/sau autoritățile competente.
Operatorii economici care se bazează pe capacitățile unor terți susținători vor prezenta pentru terțul susținător angajamentul ferm
( Formularul 4.5 i ).
Se va completa Formularul 4.3 – Declarație privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, împreuna cu Anexa la Formularul
4.3 si Formularul 4.4 – Experiența similara –, pentru contractele ce se doresc a fi prezentate drept experiență similara.
Cerinta 2 Calificările educaţionale şi profesionale ale operatorului economic care prestează servicii/ execută lucrări
Ofertantului i se solicită demonstrarea deținerii calificării educaționale și/sau profesionale pentru

- manager de contract în domeniul managementului deșeurilor respectiv Studii superioare - studii absolvite în domeniul protecției
mediului sau tehnice (prin diploma de licență sau echivalent/studii post-universitare /studii de masterat /doctorat)

- responsabil calitate și mediu în domeniul gestionării deșeurilor respectiv Diploma/Certificat de absolvire în specializare/ocupaţie în
ingineria Mediului/ ingineria instalațiilor.

Demonstrarea cerinței

- în vederea îndeplinirii criteriului de calificare solicitat pentru postul manager, documentele-suport relevante care atestă experiența
specifică pot fi fișa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare, din cadrul unor asemenea
documente fiind necesar să reiasă o experiență de 3 ani în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut responsabilități şi sarcini
de manager de contract într-o stație instalație de tratare mecano-biologica a deșeurilor și/sau sortare și/sau într-un depozit.

- în vederea îndeplinirii criteriului de calificare solicitat pentru postul de responsabil calitate și mediu, documentele-suport relevante

care atestă experiența specifică pot fi fișa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare, din cadrul
unor asemenea documente fiind necesar să reiasă o experiență de 3 ani în ocuparea unei poziții prin prisma căreia a avut
responsabilităţi şi sarcini de responsabil calitate și mediu într-o stație de sortare și/sau instalație de tratare mecano-biologică a

deseurilor.

Cerința 3 Utilaje, instalații și echipament tehnic

Operatorului economic i se solicită în conformitate cu Art. 179. lit. (j) din Legea 98/2016 demonstrarea modului în care va dispune

de următoarele utilaje, cel puțin 1 buc compactor și cel puțin 1 buc buldozer cu șenile și lamă pentru prestarea activității de
depozitare în cadrul contractului.

Demonstrarea cerinței

Va prezenta pentru utilajele solicitate, extras din evidențele operatorului economic, contract de leasing, de închiriere etc.
Cerința 4 Subcontractare
Ofertanții vor preciza in oferta partea/pârțile din contract pe care urmează sa le subcontracteze și datele de identificare ale
subcontractanților propuși.
Subcontractanții propuși sunt obligați la respectarea acelorași obligații în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, întocmai
ca și ofertanții.

Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera
serviciului de utilități publice delegat/delegată, se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor
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publice/concesiunilor.
Modalitatea de îndeplinire
În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, acesta
va depune contractul/acordul de subcontractare Formularul 3.3 pentru partea propusă pentru subcontractare.

În cazul în care ofertantul utilizează capacitatea subcontractantului, acesta va transmite informații și documente relevante referitoare
la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să
le îndeplinească efectiv.
Înainte de semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta Contractul/contractele încheiate intre ofertant si subcontractanți
in original sau în copie legalizata. Subcontractanții nu trebuie sa se afle în situația care determina excluderea din procedura de
atribuire, conform prevederilor art. 165, 166, 167 din Legea 98/2016.

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calității si de protecție a mediului

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
1. Certificarea conform standardului SR EN ISO 9001 sau echivalent,

a sistemului de management al calității pentru activitățile care fac obiectul contractului în conformitate cu Art. 200 din Legea 98/2016.
Modalitatea de îndeplinire:

Vor fi prezentate Documentele/certificatele care atesta implementarea SR EN ISO 9001 sau echivalent în copie cu mențiunea ”conform
cu originalul ”.

Nota: În cazul în care ofertantul subcontractează o parte din contract unuia sau mai multor subcontractanți, fiecare dintre aceștia trebuie
să prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care reprezintă partea sa de implicare in contract. Se va atașa
copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul” după certificat sau, după caz, documentul doveditor
Certificarea respectării standardelor nu poate face obiectul susținerii acordate de către o altă persoană.
2. Certificarea conform standardului SR EN ISO 14001 sau echivalent

a sistemului de management al mediului pentru activitățile care fac obiectul contractului cu Art. 200 din Legea 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Vor fi prezentate Documentele/certificatele care atesta implementarea SR EN ISO 14001 sau echivalent in copie cu mențiunea ”conform
cu originalul ”.

Nota: În cazul în care ofertantul subcontractează o parte din contract unuia sau mai multor subcontractanți, fiecare dintre aceștia trebuie
să prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care reprezintă partea sa de implicare în contract. Se va atașa
copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul” după certificat sau, după caz, documentul doveditor.
Certificarea respectării standardelor nu poate face obiectul susținerii acordate de către o altă persoană.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:

Nu

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 53 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 98/2016.

III.1.9) Legislatia aplicabila:

a) Legea privind achizitiile nr.98/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 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 nr.101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d)Hotarârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice www.anap.gov.ro
e) Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
f) Ordinul nr. 109/2007 al ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităților;
g) Ordinul nr. 112/2007 al ANRSC privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;
h) Hotărâre nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de
utilităţi publice, cu modificările si completările ulterioare;
i) Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitătilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
j) Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitați publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
k) Ordonanță nr. 2 din 11 august 2021 privind depozitarea deșeurilor;
k) HG nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile;
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l) Normativ tehnic din 26 noiembrie 2004 privind depozitarea deşeurilor.

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:

Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV Procedura
IV.1 Descriere
IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.b) Tipul Procedurii

Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

IV.2 Informatii administrative
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în documentatia tehnică.

În cazul nerespectării cerințelor din documentația de atribuire oferta va fi declarată neconformă. Propunerea tehnică se va elabora
astfel încât să cuprindă toate condițiile prevăzute în caietul de sarcini, si se vor prezenta detaliat toate etapele de derulare a
contractului.
Propunerea tehnică va cuprinde:

- Metodologia de execuție a serviciilor - Formularul 5.1 (i)
- Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul pentru îndeplinirea corespunzătoare a
contractului – Formularul 5.1 (ii)
- Obiectivele, normele şi politica de mediu a ofertantului – Formularul 5.1 (iii)
- Sistemul de asigurare a calității – Formularul 5.1 (iv)
- Măsuri privind sănătatea și securitatea muncii – Formularul 5.1 (v)
- Personal cheie – Formularul 5.2
- Declaraţie privind respectarea reglementărilor privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii – Formularul 5.3
Copierea simplă a caietului de sarcini nu va fi admisă ca ofertă tehnică.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare

Ofertantul va completa Formularul de oferta (Formular 6) indicat in sectiunea Formulare, care reprezinta elementul principal al
propunerii financiare. Ofertantul are obligatia de a exprima pretul unitar si total al serviciilor in Lei.

Valoarea mentionata in formularul de oferta va fi exprimata in cifre si litere si va include toate informatiile cu privire la preturi, tarife,
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precum si la alte condiții financiare comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publica.

În cazul în care Fişa de fundamentare nu este justificate/corelate cu Memoriul tehnico-economic, oferta poate fi declarată

neconformă.

Ofertantul va lua în considerare, la întocmirea propunerii financiare, toate costurile şi toate riscurile pe care le implică îndeplinirea
contractului.
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ, tarife, precum şi la
alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de concesiune.
Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toata perioada de valabilitate, și trebuie să fie semnată,
pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.
Ofertantul va respecta cerințele impuse în documentația de atribuire privind modul de prezentare al propunerii financiare.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei

Ofertantul trebuie sa prezinte oferta in 4 exemplare: un exemplar in original si 3 exemplare in copie al ofertei si al documentelor
care însoțesc oferta.
Originalul si copia trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneala neiradiabila, vor fi semnate pe fiecare pagina numai de persoana
autorizata sa semneze oferta si vor fi îndosariate, astfel încât sa nu conțină nicio foaie nescrisa.
Fiecare pagina, inclusiv paginile albe, va fi numerotata, semnata si stampilata numai de persoana autorizata sa semneze oferta.
Paginile albe se vor bara cu cate doua linii drepte (in X), care unesc colturile opuse. Fiecare componenta a ofertei va avea pe
prima/primele pagina/pagini un opis; pe ultima fila a opisului se va menționa: “Prezentul dosar, …. (se va scrie ce componenta a
ofertei conține dosarul – original/copie), conține “x” pagini .

In cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si
parafate conform prevederilor legale.
Orice ștersătura, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa
semneze oferta.
Ofertantul trebuie sa introducă ofertele original si copie in doua plicuri separate (plicuri interioare), marcând corespunzător plicurile

cu înscrisul "ORIGINAL" si respectiv "COPIE". Plicurile interioare, sigilate, inscripționate “ORIGINAL” si respectiv “COPIE” se vor
introduce intr-un plic exterior, netransparent care va fi sigilat corespunzător. Plicul va conține si un CD cu o copie electronica a ofertei
semnate stampilate si scanate. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului.

Plicurile interioare marcate cu „ORIGINAL” si „COPIE” trebuie sa cuprindă, fiecare, următoarele volume, intitulate corespunzător:
- volumul I „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;
- volumul II „OFERTA TEHNICA”;
- volumul III „OFERTA FINANCIARA”.
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:
1. denumirea si adresa autorității contractante,
2. denumirea obiectului procedurii pentru care s-a depus oferta („Oferta privind “delegarea gestiunii activității de depozitare)
3. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisa
4. inscripția: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE …ORA ………
Plicului exterior i se vor atașa, într-o folie de plastic transparenta, documentele care însoțesc oferta după cum urmează
-Scrisoarea de înaintare – conform Formularului 1 - se depune o data cu oferta la registratura AC
-împuternicirea pentru reprezentanții ofertanților ce participa la licitație ,conform Formularului 2 din documentația de atribuire
-copia buletinului sau a cărți de identitate pentru persoana care reprezintă operatorul economic la ședința de deschidere a ofertelor
Ofertanții au obligația de a respecta regulile formale de întocmire si depunere a ofertei, reguli instituite prin prezenta documentație
de atribuire.
Daca plicul exterior nu este marcat conform specificațiilor anterioare, autoritatea contractanta nu își asuma nicio responsabilitate

pentru rătăcirea ofertei.

Formularul de contract se va depune însoțit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care
se vor accepta numai în măsura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă.
Formularul de contract se va depune împreună cu Formularul 7: Declarație privind acceptarea condițiilor contractuale.
Netransmiterea sau necompletarea unui document lipsă dintre cele solicitate în perioada precizata de către comisia de evaluare, sau
dovada organismului emitent al documentului privind imposibilitatea emiterii documentului in perioada precizată si specificarea
termenului de emitere, are drept consecință respingerea ofertei ca neconformă.

Sectiunea VI Informatii suplimentare
VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice
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Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3 Informatii suplimentare
Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin
trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de
fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.
In cazul in care doua sau mai multe oferte se clasează pe primul loc, având punctaje egale, modalitatea de departajare va fi cel mai mic
tarif la depozitare.
Documentele întocmite de ofertant se vor prezenta în original. Pentru celelalte documente., pt. persoanele fizice/juridice române se va
permite depunerea în original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea.„conform cu originalul” iar pt. persoanele fizice/ juridice străine
se vor prezenta în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea. „conform cu originalul” însoțite de traducerea autorizata in limba
româna.
Persoana de contact: .................. telefon: ......................; fax ....................; email ........................................
Locul: ..............................., Judetul ..................................................

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 de 10% din valoarea anuala a contractului.
Garanția de Bună Execuție se constituie pe toată Durata Contractului printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din
România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. Garanția de bună execuție este irevocabilă.
Garanția de Bună Execuție poate fi executată oricând de către ADI „Dobrogea”, în limita prejudiciului creat, numai după notificarea

Delegatului în acest sens, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și termenul care a fost acordat pentru remedierea
acestora. Daca Delegatul nu achită prejudiciul în termenul acordat, ADI „Dobrogea” va executa Garanția de Bună Execuție, fără nici o altă
notificare. În situația executării garanției de bună execuție parțial sau total, Delegatul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat
la restul rămas de executat.

În cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilității, din orice motiv, a Garanţiei de Bună 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 puțin egală cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Bună Execuţie anterioare. În 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 „Dobrogea” nu a ridicat
până la acea dată pretenţii asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligaţii contractuale.

VI.4 Proceduri de contestare
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti; Adresa

de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
http://www.cnsc.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obține informații privind procedura de contestare

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea (ADI Dobrogea)
Adresa: Aleea Magnoliei nr.2, et.2, camera 205, Localitatea Constanța, Județul Constanța; Cod Postal: 900408 ; Tara: Romania; Codul
NUTS: RO223 Constanța; Adresa de e- mail: contact@adidobrogea.ro; Nr de telefon: +40 341454421; Adresa web a sediului principal
al autorității/entității contractante(URL) www.adidobrogea.ro;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NASTA IONUȚ
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 29.03.2022 16:10

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
DAN CLAUDIA
Pagina 9

ANEXA 1 HCL 25/28.04.2022

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “DOBROGEA”

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

„privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, prin achiziție publică de
servicii, a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor
municipale din Zona 2 de colectare a Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a
infrastructurii”

SECŢIUNEA IV
CONTRACT

CUPRINS

CAPITOLUL I. DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE ............................................................................. 6
ARTICOLUL 1 – DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE ....................................................................... 6
CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ŞI DOCUMENTELE CONTRACTULUI........................... 15
ARTICOLUL 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI ........................................................................ 15
ARTICOLUL 3 – DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI DATA ÎNCEPERII ...... 15
ARTICOLUL 4 –CONTRACTUL ŞI DOCUMENTELE CONTRACTUALE.......................................... 18
CAPITOLUL III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR ............................................... 18
ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI .................................................................... 18
ARTICOLUL 6 – DREPTURILE DELEGATULUI ....................................................................... 19
ARTICOLUL 7 –OBLIGAŢIILE DELEGATARULUI .................................................................... 20
ARTICOLUL 8 –OBLIGAŢIILE DELEGATULUI ....................................................................... 20
CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI ................................................................. 23
ARTICOLUL 9 – TARIFUL.................................................................................................. 23
ARTICOLUL 10 –INDICATORII DE PERFORMANŢĂ ............................................................... 25
ARTICOLUL 11 –MONITORIZAREA CONTRACTULUI ............................................................. 25
ARTICOLUL 12 – FLUXUL DEȘEURILOR .............................................................................. 26
ARTICOLUL 13 – PRESTAREA SERVICIULUI, GRAFICUL DE OPERARE ŞI ÎNTREŢINEREA
BUNURILOR ................................................................................................................... 27
ARTICOLUL 14 – BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI ................................ 28
ARTICOLUL 15 – FONDUL PRIVIND ÎNCHIDEREA ȘI URMĂRIREA POSTÎNCHIDERE A
DEPOZITULUI................................................................................................................. 28
ARTICOLUL 16 – MĂSURILE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ .................................. 29
ARTICOLUL 17 – ASPECTE DE PROTECŢIA MEDIULUI, ÎMPĂRŢIREA RESPONSABILITĂŢILOR DE
MEDIU ÎNTRE PĂRŢI ....................................................................................................... 29
ARTICOLUL 18 – GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE ................................................................ 29
ARTICOLUL 19 – ASIGURĂRI............................................................................................ 30
ARTICOLUL 20 – REGISTRE, EVIDENŢE CONTABILE ŞI AUDIT .............................................. 31

2

ARTICOLUL 21 – CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPŢIEI ....................................................... 32
ARTICOLUL 22 – SUBDELEGAREA ..................................................................................... 32
ARTICOLUL 23 – COMPENSAȚIE PENTRU OBLIGAȚIA DE SERVICIU PUBLIC............................ 33
CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ ............................................................... 33
ARTICOLUL 24 – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ ............................................................... 33
ARTICOLUL 25 – PENALITĂŢI ȘI DESPĂGUBIRI IN SARCINA DELEGATULUI............................ 33
ARTICOLUL 26 – EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATARULUI .................................... 34
ARTICOLUL 27 – EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI ........................................ 34
ARTICOLUL 28 – ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR................................................................ 34
ARTICOLUL 29 - RECUPERAREA ........................................................................................ 34
CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE ................................................................... 35
ARTICOLUL 30 – FORŢA MAJORĂ ...................................................................................... 35
ARTICOLUL 31 – MENŢINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL .............................................. 35
CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI ............................................................. 36
ARTICOLUL 32 –MODIFICAREA CONTRACTULUI ................................................................. 36
ARTICOLUL 33 – MODIFICAREA UNILATERALĂ A PĂRŢII REGLEMENTARE A CONTRACTULUI DE
CĂTRE DELEGATAR ......................................................................................................... 36
CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI ................................................................ 36
ARTICOLUL 34 – CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI ................................................. 36
ARTICOLUL 35 – REZILIEREA CONTRACTULUI .................................................................... 37
CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE ........................................................................................... 38
ARTICOLUL 36 – POLITICA PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ ....................................................... 38
ARTICOLUL 37 - CONFIDENŢIALITATE ............................................................................... 40
ARTICOLUL 38 – PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI DREPTURI DE AUTOR ............................... 41
ARTICOLUL 39 – TAXE .................................................................................................... 41
ARTICOLUL 40 - CHELTUIELI ........................................................................................... 41
ARTICOLUL 41 – CONFLICTUL DE INTERESE ...................................................................... 41
ARTICOLUL 42 – REPREZENTANŢII PĂRŢILOR .................................................................... 42

3

ARTICOLUL 43 - COMUNICĂRI......................................................................................... 42
ARTICOLUL 44 – DREPTURILE TERŢILOR ........................................................................... 43
ARTICOLUL 45 - RENUNŢARE ........................................................................................... 43
ARTICOLUL 46 – NULITATEA CONTRACTULUI ŞI DIVIZIBILITATEA PREVEDERILOR SALE ......... 43
ARTICOLUL 47 – MENŢINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII .............................. 44
ARTICOLUL 48 - DECLARAŢII ŞI GARANŢII ........................................................................ 44
ARTICOLUL 49 – LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ..................................... 45

4

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Dobrogea”, cu sediul în municipiul Constanța, Aleea
Magnoliei nr.2, et.2, camera 205, Județul Constanța, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
aflat la grefa Judecătoriei Constanța cu nr. 41/09.06.2009, C.I.F. 26470391 și cont bancar (IBAN)
RO 48 RNCB 0114 1190 6079 0001, deschis la B.C.R. Constanța – sucursala Mamaia, prin
reprezentant legal Victor – Gheorghe MANEA, în calitate de președinte,
în numele şi pe seama unităților administrativ-teritoriale membre:
Județul Constanța;
Orașele: Eforie, Techirghiol, Negru Vodă
Comunele: Amzacea, Bărăganu, Cerchezu, Cumpăna, Chirnogeni, Comana, Mereni, Pecineaga,
Topraisar, Tuzla, aceste unităţi administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar,
denumită în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,
şi
Societatea …..................., cu sediul social în …............. strada ... nr. ..., județul ................,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ............… sub numărul ….........,
cod unic de înregistrare …, cont … deschis la …, reprezentată de …, având funcția de ..............., în
calitate de delegat, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte,
Denumite în continuare împreună „Părțile” şi separat „Partea”,
AVÂND ÎN VEDERE CĂ:
1. Județul Constanța este beneficiarul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
în Județul Constanța” (”Proiectul”) finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS
Mediu) și prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM);
2. În scopul realizării Proiectului, Județul Constanța şi unitățile administrativ-teritoriale din județul
Constanța s-au asociat şi au constituit împreună Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
”Dobrogea” (ADI Dobrogea);
3. Unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI Dobrogea, mai sus menţionate, au înțeles să
delege gestiunea activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor
municipale din Zona 2 de colectare a Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a
infrastructurii operatorului din localitatea Costinești, componente ale serviciului de salubrizare
(”Serviciul”) prin intermediul acestei Asociații;
4. Prevederile Documentului de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa” aprobat prin Hotărârea Adunării
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” nr. 6/17.05.2013 și a Actului
adițional nr. 1 aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Dobrogea” nr. 2/02.02.2022, potrivit cărora ADI Dobrogea va iniția și va
derula procedura de atribuire pentru prezentul contract;
5. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Dobrogea”, în baza mandatului primit din partea
membrilor săi, a organizat procedura de negociere fără publicare prealabilă, în temeiul art.
104, alin. 1), lit. (b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea atribuirii
prezentului contract de delegare a gestiunii Serviciului;
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6. Procedura de negociere fără publicare prealabilă în vederea atribuirii contractului de delegare
a gestiunii Serviciului a fost organizată conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare (”Legea nr. 51/2006),
Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 cu modificările şi completările
ulterioare („Legea nr. 101/2006”) și ale Legii 98/2016 privind achizițiile publice (”Legea nr.
98/2016”).
7. S.C._________________, denumită mai sus Delegatul a fost desemnată câștigătoarea
procedurii organizate pentru delegarea gestiunii Serviciului, conform

Raportului procedurii

nr.________ din __________________,
Au convenit încheierea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare,
respectiv a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din
Zona 2 de colectare a Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, conform
termenilor şi condiţiilor stipulate în cele ce urmează:

CAPITOLUL I. DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE
ARTICOLUL 1 – DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE
(1) În sensul prezentului Contract, termenii şi expresiile scrise cu majusculă vor avea, cu excepţia
situaţiei în care contextul reclamă altfel, sensul stabilit în prezentul Articol:
„Activitate Componentă”

înseamnă activitățile componente ale serviciului de salubrizare al
Delegatarului ce fac obiectul prezentului Contract, astfel cum sunt
prevăzute la definiția „Serviciului”

„An Contractual”

înseamnă o perioadă de timp începând la Data Începerii şi
terminându-se la aceeași dată a anilor următori, până la data
încetării Duratei Contractului

”An Calendaristic”

înseamnă perioada de 365 sau 366 de zile, după caz, socotită de
la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Pentru primul an de prestare
a serviciului, Anul Calendaristic va reprezenta perioada socotită
de la Data Începerii până la 31 decembrie a respectivului an.

„Aria Delegării”

înseamnă raza teritorială a oraşelor Eforie, Techirghiol, Negru
Vodă și a comunelor Amzacea, Bărăganu, Cerchezu, Cumpăna,
Chirnogeni, Comana, Mereni, Pecineaga, Topraisar, Tuzla, care
formează împreună Delegatarul

„Autoritatea Competentă”

înseamnă orice instanță judecătorească competentă şi orice
autoritate

locală,

naţională

sau

organizație

internaţională,

inspectorat, agenție, ministru, minister, persoană oficială sau
funcționar public din cadrul Guvernului României, instituție
publică,

inclusiv,

dar

nelimitându-se

la,

Autoritatea

de

Reglementare
„Autoritatea de

înseamnă

Reglementare”

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) sau orice altă

Autoritatea

Naţională

de

Reglementare

pentru

instituție similară care poate fi autorizată şi împuternicită conform
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Legii în vigoare la un moment dat să monitorizeze şi să
reglementeze regimul tarifelor şi/sau al Serviciului
„Autorizații”

înseamnă toate autorizațiile, licențele, permisele, certificatele,
avizele, aprobările etc., emise de Autoritatea de Reglementarea
sau altă Autoritate Competentă, în scopul furnizării/prestării şi
gestiunii Serviciului

„Bune Practici Comerciale”

înseamnă toate acțiunile, faptele, metodele şi practicile relevante
aplicabile în general în vederea gestionării Deşeurilor care, la un
anumit moment dat, în termeni rezonabili şi în condiţiile legii, pot
asigura rezultatul dorit pentru gestiunea Serviciului. Pentru
scopul Serviciului care face obiectul prezentului Contract, Bunele
Practici Comerciale includ:
A. disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje,
vehicule, materiale, instalaţii şi staţii, resurse adecvate,
inclusiv a utilităţilor necesare astfel încât aceste elemente
ante-menţionate să funcţioneze la capacitate maximă
atât în condiţii normale de operare, cât şi în condiţii
excepţionale de operare ce pot fi prevăzute în limite
rezonabile;
B. suficient personal de exploatare cu experienţă şi instruire
adecvate în operarea corectă şi eficientă a elementelor
menţionate la litera (A) de mai sus, ţinând cont de
specificaţiile şi normele de fabricaţie; totodată, acest
personal trebuie să fie capabil să lucreze şi în condiţii
neobişnuite ce pot fi prevăzute în limite rezonabile;
C. operaţiile de întreţinere şi reparaţii preventive ori de
rutină, executate într-un mod care asigură exploatarea şi
operarea în siguranţă şi pe termen lung, ţinând cont de
recomandările fabricantului; de asemenea, operaţiunile
de

întreţinere

şi

reparaţii

ante-menţionate

vor

fi

executate de personal instruit şi cu experienţă, care
deţine know-how-ul, tehnica, uneltele şi echipamentele
adecvate;
D. verificări şi controale inopinate şi adecvate pentru a
asigura

funcţionarea

echipamentelor

şi

la

parametri

utilajelor

folosite

optimi
în

a

gestiunea

Serviciului conform, atât în condiţii normale, cât şi în
condiţii neobişnuite (ce pot fi prevăzute în limite
rezonabile); şi
E.

operarea echipamentelor şi utilajelor folosite în gestiunea
Serviciului

în

condiţii

de

siguranţă

deplină

pentru

personalul manevrant, alţi angajaţi, populaţie, mediul
înconjurător, precum şi pentru alte instalaţii conex
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„Bunuri Proprii”

înseamnă acele bunuri care aparțin Delegatului și care rămân în
proprietatea sa după Data Încetării Contractului

„Caietul de Sarcini”

înseamnă Caietul de Sarcini al Serviciului, anexat prezentului
Contract

„Colectarea Separată”

înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este
păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul
de a facilita tratarea specifică a acestora

„Contract”

înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii activităților
de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor
municipale din Zona 2 de colectare a Județului Constanța, fără
punerea la dispoziție a infrastructurii [achiziție de servicii conform
art. 14 alin (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor
nr.

101/2006,

republicată,

cu

modificările

și

completările

ulterioare, coroborat cu art. 29 alin. (9) din Legea serviciilor
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și art. 104, alin. 1), lit. (b)
din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările
și completările ulterioare], împreună cu toate Anexele sale, așa
cum pot fi modificate toate aceste documente, la un moment dat,
cu acordul Părților prin acte adiționale
„Data Începerii”

înseamnă data indicată de Delegatar în Ordinul de Începere, la
care Delegatul trebuie să înceapă furnizarea Serviciului;

„Data Intrării în Vigoare”

înseamnă data semnării Contractului de către reprezentanții
Delegatului şi ai Delegatarului sau de către ultimul dintre aceştia
în cazul în care Contractul nu este semnat în aceeași zi de către
ambele Părţi

„Data Încetării”

înseamnă data la care Contractul își încetează efectele între Părţi,
fără a aduce atingere excepțiilor stipulate la Articolul 47
(“Menținerea unor prevederi după Data Încetării”) din prezentul
Contract

„Daună”

înseamnă orice prejudiciu, direct sau indirect, constând în
pierderea efectivă suferită de creditorul obligației neîndeplinite de
către cealaltă Parte şi beneficiul de care acesta este lipsit, la
stabilirea prejudiciului ţinând-se cont şi de cheltuielile pe care
Partea prejudiciată le-a realizat pentru limitarea sau evitarea
prejudiciului şi orice alte costuri şi cheltuieli de orice natură şi tip,
angajate în vederea restabilirii situaţiei care ar fi trebuit să existe
în lipsa respectivului prejudiciu

„Delegat”

înseamnă societatea ………, căreia îi este delegată gestiunea
Serviciului, în baza și în conformitate cu prezentul Contract
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„Delegatar”

înseamnă unitățile administrativ-teritoriale din Zona 2 de
colectare a județului Constanța, membre ADI Dobrogea, care au
atribuit prezentul Contract prin intermediul ADI Dobrogea

„Depozit”

înseamnă un amplasament pentru eliminarea finală a Deșeurilor,
prin depozitare pe sol sau în subteran, pentru scopul prezentului
Contract, acesta referindu-se la depozitul conform situat în
localitatea Costinești

„Deşeu(uri)”

orice substanţă sau obiect pe care deținătorul îl aruncă ori are
intenția sau obligația să îl arunce

„Deșeuri Municipale”

înseamnă împreună sau oricare dintre următoarele categorii de
Deșeuri: Deşeuri Menajere, Deșeuri Similare Deșeuri din Piețe
Deşeuri Stradale, Deșeuri din Parcuri și Grădini

„Deșeuri Menajere”

înseamnă Deşeurile provenite din gospodării/locuinţe, inclusiv
fracţiile colectate separat, şi care fac parte din categoriile 15.01
şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002
privind evidența gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
cuprinzând

deşeurile,

inclusiv

deşeurile

periculoase,

cu

completările ulterioare, ce includ Deșeuri Reciclabile, Biodeșeuri,
Deşeuri Reziduale, Deșeuri Voluminoase, Deșeuri Periculoase din
Deșeurile Menajere
„Deșeuri Similare”

înseamnă Deșeuri care din punctul de vedere al naturii şi al
compoziției sunt comparabile cu Deșeurile Menajere, exclusiv
deșeurile din producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere;
includ și deșeurile din coșurile de gunoi stradale, ce includ Deșeuri
Reciclabile, Biodeșeuri, Deşeuri Reziduale, Deșeuri Voluminoase;

„Deșeuri din Piețe”

înseamnă Deşeurile rezultate în urma activităților derulate în
incinta piețelor autorizate, codul 20 03 02 conform Deciziei
Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de stabilire a unei liste de
deşeuri cu modificările ulterioare, ce includ Deșeuri Reciclabile,
Biodeșeuri, Deşeuri Reziduale

„Deşeuri Reziduale”

înseamnă Deșeuri în amestec din Deșeurile Menajere și din
Deșeurile Similare cu excepția fracțiilor colectate separat (cod 20
03 01)

„Deșeuri Reciclabile”

înseamnă orice Deșeu Municipal care poate constitui materie
primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului
inițial sau pentru alte scopuri, inclusiv Deșeuri din ambalaje
municipale

„Biodeșeuri”

înseamnă Deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri,
deşeurile

alimentare

sau

cele

provenite

din

bucătăriile

gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul
cu ridicata, de la firme de catering şi magazinele de vânzare cu

9

amănuntul, deşeuri similare provenite din unitățile de prelucrare
a produselor alimentare, inclusiv Deșeuri Verzi
„Deșeuri Verzi”

înseamnă Deșeuri provenind din parcuri sau grădini (publice
și/sau private), precum frunze, iarbă, flori, garduri vii, crengi, etc.

„Deșeuri Voluminoase”

înseamnă orice Deșeu Municipal ale cărui dimensiuni îngreunează
manipularea acestora, altele decât deșeurile de echipamente
electrice și electronice

”Deșeuri Voluminoase la

înseamnă Deșeurile Voluminoase care vor fi colectate la

cerere”

solicitarea expresă a Utilizatorilor Casnici și Non-Casnici

„Deșeuri Periculoase din

înseamnă Deșeurile periculoase generate de populație în urma

Deșeurile Menajere”

activităților desfășurate în gospodăriile proprii. În sensul Legii,
deșeuri periculoase înseamnă orice deșeuri care prezintă una sau
mai multe din proprietățile periculoase enumerate în anexa III a
Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu
modificările şi completările ulterioare

„Deșeuri de Ambalaje”

înseamnă

Deșeurile

de

ambalaje

provenite

din

Deșeurile

Municipale, cu excepția Deșeurilor de ambalaje provenite din
activități comerciale și industriale. În sensul Legii, deșeuri de
ambalaje înseamnă orice ambalaje sau materiale de ambalare
care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deşeurile de
producţie, din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
„Deşeuri din Construcţii

înseamnă Deşeuri solide generate de activităţi de reamenajare şi

Provenite de la Populație”

reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuințelor proprietate
individuală. În sensul legii, deşeuri din construcţii înseamnă
deşeurile

corespunzătoare

codurilor

de

deşeuri

care

sunt

prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia 2014/955/UE a
Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei
2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul
Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului,
exclusiv deşeurile periculoase şi materialele geologice naturale în
conformitate cu definiția categoriei 17 05 04
„Documentația de

înseamnă documentația ce cuprinde toate informațiile legate de

Atribuire”

obiectul Contractului şi de procedura de atribuire a acestuia,
inclusiv documentele procedurii aplicabile potrivit Legii

„Durata Gestiunii

Gestiunea Serviciului este delegată de Delegatar către Delegat

Serviciului”

pentru o durata de 5 ani, începând cu Data Începerii

„Durata Contractului”

perioada ce include Durata Gestiunii Serviciului, plus intervalul de
timp dintre Data Intrării în Vigoare și Data Începerii cu excepția
cazurilor de încetare înainte de termen
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„Garanția de Bună

înseamnă garanția de bună execuție a Contractului, constituită

Execuție”

legal de Delegat, prin virament bancar sau printr-un instrument
de garantare emis de o instituție de credit din România sau din
alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii,
executabilă

la

prima

cerere

a

Delegatarului,

cuprinzând

angajamentul irevocabil şi necondiționat al emitentului de a plăti
orice sumă de bani solicitată de Delegatar dar în limita valorii
Garanției de Bună Execuție, pentru a garanta:
a) plata oricăror penalități care se pot înregistra în favoarea
Delegatarului;
b) plata oricăror sume către Delegatar conform prezentului
Contract, inclusiv ca urmare a neîndeplinirii de către
Delegat a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract;
„Gestiunea Serviciului”

înseamnă dreptul acordat Delegatului de către Delegatar, pe
Durata Gestiunii, precum și obligația de a furniza/presta Serviciul
în Aria Delegării în condițiile prevăzute de prezentul Contract

„Indicatori de

înseamnă

Performanţa”

Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract);

„Informații Confidențiale”

înseamnă: (i) toate evidențele, rapoartele, conturile şi alte

Indicatorii

astfel

cum

sunt

definiți

conform

documente şi informaţii transmise sau puse la dispoziție (şi
marcate drept confidențiale) de o Parte celeilalte în legătură cu
obiectul prezentului Contract (transmise în orice mod şi indiferent
de suportul pe care sunt stocate), inclusiv toate datele cu caracter
personal în sensul Legii privind protecţia datelor cu caracter
personal; şi/sau (ii) informațiile sensibile din punct de vedere
comercial care reprezintă acele informaţii a căror dezvăluire ar
prejudicia sau ar putea prejudicia interesele comerciale ale
oricărei persoane, secretele comerciale, drepturile de proprietate
intelectuală şi elementele de know-how ale oricărei Părţi şi care
sunt exceptate de la liberul acces la informaţii conform Legii
”Instalații de Deșeuri”

înseamnă următoarele elemente ale sistemului de salubrizare,
infrastructura aferentă Serviciului, concesionată Delegatului prin
prezentul Contract, ca Bunuri de Retur, respectiv:
a) staţia

de

sortare

Costinești,

situată

în

comuna

Costinești, proprietate privată a SC Iridex SRL;
b) staţia de tratare mecano-biologică, situată în comuna
Costinești, proprietate privată a SC Iridex SRL;
c)

depozitul

conform,

situat

în

comuna

Costinești,

proprietate privată a SC Iridex SRL.
„Lege”

înseamnă orice norme de drept aplicabile în România incluzând,
dar fără a se limita la acestea: tratate, legi, ordonanțe, hotărâri,
regulamente,

coduri,
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norme

metodologice,

ordine,

decizii,

decrete, directive, principii generale de drept şi hotărâri
judecătorești obligatorii erga omnes, precum şi reglementările
obligatorii emise la nivelul Uniunii Europene, precum şi orice
cerinţă sau recomandare a Autorități de Reglementare, a unei
Autorități Competente din România sau la nivelul Uniunii
Europene, sau interpretare sau aplicare a oricăreia dintre cele de
mai sus de către o Autoritate Competentă din România sau la
nivelul Uniunii Europene. În sensul prezentei definiții „hotărârile
judecătorești obligatorii erga omnes” reprezintă (i) hotărârile
judecătorești definitive pronunțate în materia contenciosului
administrativ prin care s-a anulat în tot sau în parte un act
administrativ

cu

caracter

normativ,

(ii)

deciziile

Curții

Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unui
act normativ, (iii) recursurile în interesul legii pronunțate de
Înalta Curte de Casație şi Justiție asupra problemelor de drept
care au fost soluționate diferit de instanțele de judecată precum
şi (iv) hotărârile judecătorești pronunțate în acțiunile colective
introduse de către o categorie anume de cetățeni si care
beneficiază de efectele acesteia
„Modificare Legislativă”

înseamnă orice intrare în vigoare, modificare, completare,
suspendare, abrogare (totală sau parțială) a oricărei Legi astfel
cum este definită mai sus sau orice alt eveniment cu efect similar,
intervenit după Data Intrării în Vigoare a Contractului

„Oferta”

înseamnă oferta depusă de Delegat în cadrul procedurii de
atribuire a prezentului Contract; oferta cuprinde propunerea
financiară şi propunerea tehnică şi este atașată ca Anexa nr. 3 la
prezentul Contract

„OIREP”

înseamnă operatorul economic autorizat, legal constituit, care
implementează

obligațiile

privind

răspunderea

extinsă

a

producătorilor, în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (5)
litera (b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu
modificările și completările ulterioare
”Ordinul de Începere”

înseamnă documentul prin care Delegatul este fi notificat de
Delegatar cu privire la data la care va începe efectiv furnizarea
Serviciului, conform prevederilor Art. 3 din prezentul Contract

„Perioada de Mobilizare”

înseamnă perioada cuprinsă între Data Semnării şi Data Începerii

„Perioada de Monitorizare”

înseamnă o perioadă specifică (respectiv o lună, un trimestru sau
un an) pe parcursul căreia Delegatarul monitorizează modul de
prestare a Serviciului de către Delegat, respectiv Indicatorii de
Performanță, sau orice perioadă de timp pe parcursul căreia
Delegatarul a decis să monitorizeze performanțele Delegatului
prin inspecții inopinate

12

Plan tarifar

Document aprobat de toate unitățile administrativ-teritoriale
membre

ADI

în

vederea

obținerii

finanțării

europene

nerambursabile pentru proiectul SMID. Planul tarifar face parte
integrantă din Contractul de finanțare și conține tarifele maxime
anuale ale utilizatorilor casnici și non-casnici, care trebuie
respectate pe parcursul operării proiectului SMID. Planul tarifar
poate fi actualizat.
„Program de Investiţii”

înseamnă investițiile asumate de Delegat prin Ofertă, cu
respectarea cerințelor prevăzute în Caietul de Sarcini

„Programul de Operare”

înseamnă orarul stabilit de Delegatar în care Delegatul trebuie să
își îndeplinească obligațiile specifice de furnizare/prestare a
Serviciului, astfel cum este stabilit în Articolul 13 (“Prestarea
Serviciului, graficul de operare şi întreținerea bunurilor”) din
prezentul Contract și în Caietul de Sarcini

„Reciclare”

orice

operațiune

de

valorificare

prin

care

Deşeurile

sunt

transformate în produse, materiale sau substanţe pentru a-şi
îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Aceasta include
retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea
energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept
combustibil sau pentru operațiunile de umplere
„Regulamentul Serviciului”

înseamnă Regulamentul serviciului de salubrizare (Anexa nr. 1 la
prezentul

Contract),

aprobat

de

Delegatar

conform

regulamentului-cadru la nivel național adoptat de Autoritatea de
Reglementare; în scopul prezentului Contract vor fi aplicate doar
prevederile din Regulament care privesc Activitățile Componente
„Salubrizare”

înseamnă totalitatea operațiunilor şi activităților necesare pentru
păstrarea unui aspect salubru al localităţilor

„Serviciul”

înseamnă următoarele activităţi componente ale serviciului de
salubrizare al Delegatarului, conform Legii, cu excluderea
celorlalte activităţi componente care nu fac obiectul prezentului
Contract:
a) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor
similare colectate din Zona 2 de colectare în
stația de sortare din localitatea Costinești;
b) organizarea

tratării

mecano-biologice

a

deșeurilor municipale și a deșeurilor similar din
Zona 2 de colectare în instalația de tratare
mecano-biologică din localitatea Costinești;
c)

depozitarea deșeurilor în depozitul conform din
localitatea Costinești.

„Tariful”

Înseamnă Tariful Activității Componente
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„Tariful Activității

înseamnă,

Componente”

Activitate

contravaloarea
Componentă

furnizării/prestării

(sortare,

tratare

pentru

fiecare

mecono-biologică,

compostare, depozitare) sau, după caz, pentru o activitate ce
face parte din aceasta, tarif exprimat în lei/tonă
„Tratare”

înseamnă totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care
schimbă caracteristicile Deşeurilor, în scopul reducerii volumului
şi caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau
valorificarea lor (Sortare, compostare, tratare mecano-biologică
etc.)

„Utilizator(i)”

înseamnă: persoanele fizice sau juridice, altele decât Delegatarul,
pentru care Delegatul prestează Activităţile Componente din
definiția Serviciului

„Utilizator(i) Casnic(i)”

înseamnă Utilizatorii care sunt persoane fizice sau asociații de
proprietari/locatari ai apartamentelor din condominii, după caz

„Utilizator(i) Non-

înseamnă Utilizatorii, alţii decât Utilizatorii Casnici, în special

Casnic(i)”

persoanele juridice precum: agenți economici, instituţii publice,
asociații altele decât asociațiile de proprietare/locatari, fundații
etc.

„Valorificare”

orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că
Deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale
care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că Deșeurile
sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în
întreprinderi ori în economie în general. Anexa nr. 3 la OUG nr.
92/2021

privind

regimul

deșeurilor,

stabileşte

o

listă

a

operațiunilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă
„Zi”

înseamnă orice zi calendaristică, atunci când nu se face referire
expresă la „Zi Lucrătoare”

„Zi Lucrătoare”

înseamnă orice zi în afara (i) zilelor de sâmbătă şi duminică; (ii)
oricărei zile de sărbători legale în România sau oricărei zile în care
băncile sunt închise pentru tranzacții, în conformitate cu Legea în
vigoare

(2) În cuprinsul prezentului Contract şi/sau în Anexele sale, termenii folosiți cu majuscule își vor
păstra, indiferent de locul în care sunt folosiți în cuprinsul acestora, înțelesul dat în definiția aferentă.
Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural şi invers;
(3) Împărțirea pe capitole şi articole, precum şi titlurile din Contract sunt introduse numai pentru a
ușura sistematizarea şi nu va afecta interpretarea prezentului Contract şi nu va servi interpretării
intențiilor Părților;
(4) Orice referire la articole sau numere de articole va însemna, dacă nu este altfel specificat, o
referire la articolele prezentului Contract. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele
prezentului Contract;
(5) Referirile la „acest contract/prezentul Contract” vor fi interpretate ca referiri la acest document
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împreună cu anexele sale, inclusiv modificările/completările intervenite pe durata acestuia ;
(6) Referirile la “Părţi” desemnează părțile prezentului Contract, iar referirile la “Parte” desemnează
una dintre părțile prezentului Contract;
(7) Termenii utilizați şi nedefiniți în prezentul Contract şi care sunt definiți de actele normative
aplicabile vor avea înțelesul prevăzut în definiția corespunzătoare din Lege.

CAPITOLUL II. OBIECTUL, DURATA ŞI DOCUMENTELE CONTRACTULUI
ARTICOLUL 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI
(1) Obiectul prezentului Contract îl reprezintă prestarea activităților componente ale serviciului de
salubrizare a localităților în regim de gestiune delegată, care compun “Serviciul” astfel cum este
definit acesta la Articolul 1 („Definiții şi interpretări”) de mai sus, respectiv:
a) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare colectate din Zona 2 de colectare în
stația de sortare din localitatea Costinești, mai puțin deșeurile reciclabile provenite din
comuna Cumpăna;
b) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similar din Zona
2 de colectare în instalația de tratare mecano-biologică din localitatea Costinești;
c)

depozitarea deșeurilor în depozitul conform din localitatea Costinești.

(2) Obiectivele Delegatarului sunt:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;
b) susținerea dezvoltării economico-sociale a ariei de delegare;
c) promovarea calităţii şi eficienţei Serviciului;
d) dezvoltarea durabilă a Serviciului;
e) gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate şi eficienţă;
f) furnizarea Serviciului la Tarife care sa asigure prestarea Serviciului la nivelurile de calitate şi
Indicatorii de Performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului şi
prin prezentul Contract și asigurarea echilibrului între riscurile şi beneficiile asumate de Părţi;
g) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei;
h) respectarea cerințelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea
localităţilor.

ARTICOLUL 3 – DURATA CONTRACTULUI, PERIOADA DE MOBILIZARE ŞI DATA ÎNCEPERII
(1) Durata prezentului contract de delegare a gestiunii este de 60 luni de la Data Începerii
Serviciului şi va expira în ultima zi din ultima lună a termenului de 60 luni.
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(2) Contractul va produce efecte pe toată durata sa – de la Data Intrării în Vigoare şi până la
expirarea Duratei Gestiunii Serviciului, dacă Părţile nu au hotărât prelungirea sa, cu excepția
situațiilor de încetare înainte de termen.
(3) Părţile pot conveni asupra prelungirii Duratei Gestiunii Serviciului, respectiv a Duratei
Contractului, în condiţiile prevăzute de Legea aplicabilă la data prelungirii. Prelungirea va fi
convenită prin act adiţional la Contract aprobat conform prevederilor Legii și semnat de
reprezentanții autorizați ai Părților.
(4) Între Data Intrării în Vigoare şi Data Începerii se întinde Perioada de Mobilizare.
(5) În Perioada de Mobilizare, care va fi de 60 (șaizeci) de Zile de la Data Intrării în Vigoare (dacă
Părţile nu convin prelungirea acestui termen conform alin. (11) de mai jos), Delegatul va prezenta
Delegatarului dovezile care confirmă:
a) constituirea Garanţiei de Bună Execuţie prevăzută la Articolul 18 („Garanţia de Bună
Execuţie”) din prezentul Contract;
b) încheierea tuturor poliţelor de asigurare solicitate la Articolul 19 (“Asigurări”) din prezentul
Contract;
c)

licenţa eliberată de Autoritatea de Reglementare prin care Delegatului i se acordă
permisiunea furnizării/prestării Serviciului în Aria Delegării;

d) obținerea celorlalte Autorizaţii necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului;
e) angajarea personalului necesar prestării;
f)

includerea noii arii de operare în sistemul de management calitate – mediu – securitate
ocupațională şi, eventual, adaptarea procedurilor operaționale şi procedurile de lucru;

g) elaborarea împreună cu Delegatarul a procedurii de monitorizare a executării Contractului;
h) stabilirea, împreună cu Delegatarul, a formatului standard al rapoartelor (zilnice,
saptamanale, lunare si anuale);
i)

anunţarea operatorilor de salubrizare delegați de ADI Dobrogea pentru activitățile de
colectare, transport și sortare (operatorul Stațíei de sortare Cumpăna) a deșeurilor
municipale din Zona 2 de colectare, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate în baza
acestui Contract;

j)

după caz, procurarea utilajelor şi echipamentelor necesare (pentru categoriile de Deșeuri și
activitățile care fac obiectul Contractului) şi amplasarea lor – cumpărare, închiriere, leasing,
comodat etc;

k) după caz, încheierea de contracte de întreținere/mentenanță a instalațiilor/echipamentelor;
l)

realizarea reviziilor tehnice a instalațiilor și echipamentelor preluate; se vor lua toate
măsurile necesare pentru punerea în funcțiune a acestora, în condițiile stabilite prin Caietul
de Sarcini.
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m) pregătirea și implementarea unui Plan de intervenții în caz de evenimente neprevăzute și va
instruirea personalului referitor la continutul acestui plan, pentru a fi pregatit

în

cazul

urgentelor cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase;
n) alte măsuri prevăzute a fi îndeplinite în perioada de mobilizare, conform prezentului contract
și a documentației de atribuire.
(6) În aceeași perioadă, Delegatul:
a) va stabili Programul de funcționare, de comun acord cu Delegatarul;
b) operatorul va consulta operatorii serviciilor de colectare și transport al deșeurilor din Zona
2 de colectare și operatorul stației de sortare Cumpăna pentru a se asigura că programul de
funcționare este compatibil cu obligațiile contractuale pe care aceştia le au față de Delegatar;
c)

va implementa sistemul informatic și va stabili, împreună cu Delegatarul formatul standard
a tuturor documentelor care vor fi utilizate în scopuri de raportare/monitorizare/control a
activităţilor desfășurate în baza prezentului Contract.

(7) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părţile:
a) îşi vor asuma toate obligaţiile necesare şi vor depune toate diligenţele pentru ca prestarea
Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de Sarcini (Anexa nr. 2 la
Contract) şi
b) își vor furniza toate informaţiile şi datele necesare care le sunt solicitate prin prevederile acestui
Contract, ale Caietului de Sarcini (Anexa nr. 2 la Contract) şi ale anexelor acestora, după caz.
(8) Pe durata Perioadei de Mobilizare, Delegatul va furniza Delegatarului, un raport de progres pentru
fiecare 2 (două) săptămâni, constituind câte o perioadă de raportare, care să includă:
a) programul de mobilizare și progresele la data respectivă;
b) devieri de la programul de mobilizare, motive și măsuri de soluționare;
c)

detalii asupra implementării sistemului informatic;

d) alte informații, dacă este cazul.
(9) Rapoartele de progres vor fi transmise în maxim 3 zile de la încheierea perioadei de raportare,
în format letric și în format pdf.
(10) Dacă la expirarea termenului de 60 (șaizeci) de Zile de la Data Intrării în Vigoare, dacă Părţile
nu convin în scris prelungirea acestui termen conform alin. (11) al prezentului articol, Delegatul nu
prezintă Delegatarului dovezile prevăzute la alin. (5) și alin. (6) de mai sus, prezentul Contract se
consideră încetat de drept, fără altă formalitate decât notificarea în acest sens din partea
Delegatarului către Delegat, cu 5 (cinci) Zile înainte de data la care se va considera încetat Contractul.
(11) Părțile pot conveni, prin acord semnat de reprezentanții legali ai acestora, prelungirea Perioadei
de Mobilizare, în scris, la cererea motivată a Delegatului notificată Delegatarului cu cel puțin 10 Zile
înainte de expirarea termenului de 60 de Zile de la Data Intrării în Vigoare și numai pentru motive
care nu sunt imputabile Delegatului. Prelungirea se poate face o singură dată pentru cel mult 30 de
Zile.
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(12) Delegatarul va transmite către Delegat Ordinul de Începere prin care Delegatul va fi notificat
cu privire la data la care va începe efectiv furnizarea Serviciului, numai după finalizarea tuturor
operațiunilor menționate la alineatele (5) și (6) de mai sus. Data la care se începe efectiv furnizarea
Serviciului marchează Data Începerii, astfel cum este aceasta definită la Articolul 1 (“Definiţii şi
interpretare”) din prezentul Contract. Delegatul va emite Ordinul de Începere în maxim 3 (trei) Zile
de la data primirii dovezilor complete transmise de Delegatar, iar Data Începerii notificată nu va fi
mai târziu de 5 (cinci) Zile de la data emiterii Ordinului de Începere.
ARTICOLUL 4 –CONTRACTUL ŞI DOCUMENTELE CONTRACTUALE
(1) Prezentul Contract reprezintă întreaga înţelegere contractuală a Părţilor cu privire la obiectul
acestuia.
(2) Se consideră că documentele care alcătuiesc Contractul se explică reciproc şi se interpretează
împreună. În eventualitatea oricăror neconcordanţe între cuvinte, termeni, fraze sau abrevieri scrise
cu majusculă şi definite în cadrul unei Anexe, înțelesul stabilit de Articolul 1 („Definiţii şi interpretare”)
al Contractului va prevala asupra înțelesului din Anexă, dacă contextul acestui Contract permite.
(3) Prezentul Contract are următoarele anexe:
a)

Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1);

b)

Caietul de Sarcini al Serviciului (Anexa nr. 2);

c)

Oferta Delegatului, inclusiv clarificările și procesele verbale rezultate în urma etapei de
negociere a procedurii de atribuire a contractului (Anexa nr. 3);

d)

Ordinul de Începere a prestării Serviciului (Anexa nr. 4);

e)

Asigurările (Anexa nr. 5);

f)

Garanţia de Bună Execuţie (Anexa nr. 6);

g)

Tarifele (Anexa nr. 7);

h)

Procedura de monitorizare a executării Contractului (Anexa nr. 8);

i)

Programul de Operare (Anexa nr. 9).

(4) În cazul oricărui conflict sau neconcordanță între corpul principal al Contractului şi orice Anexă,
clauza din cuprinsul Contractului va prevala, cu excepţia situaţiei în care se specifică altfel în prezentul
Contract.

CAPITOLUL III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
ARTICOLUL 5 - DREPTURILE DELEGATARULUI
(1) Delegatarul are următoare drepturi:
a) să monitorizeze îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de Delegat și să verifice periodic
calitatea Serviciului prestat, inclusiv îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;
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b) să aplice sancțiunile prevăzute de Contract în caz de executare cu întârziere sau neexecutare a
obligaţiilor contractuale de către Delegat;
c)

să modifice unilateral partea reglementară a Contractului (respectiv Regulamentul Serviciului şi
Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. 1 şi nr. 2 la Contract) numai pentru motive ce țin de
interesul naţional sau local şi/sau în caz de Modificare Legislativă cu aplicarea Art. 32, după caz;

d) să aprobe structura şi ajustarea/modificarea Tarifelor, conform 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 și să refuze, în condiții
justificate, aprobarea Tarifelor propuse în solicitările Delegatului;
e) să rezilieze Contractul dacă Delegatul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin Contract, conform
prevederilor Articolului 35 ”Rezilierea Contractului”;
f)

să sancționeze Delegatul în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute de Lege;

g) să aplice penalitățile pentru nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanță;
h) să solicite Delegatului informații și documente în vederea exercitării de către Agenția Națională
pentru Achiziții Publice și/sau Curtea de Conturi a funcției de control ex-post în legătură cu
atribuirea Contractului;
i)

alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) de mai sus urmează a fi exercitate în numele şi pe seama
Delegatarului, de către ADI în baza mandatului primit prin statutul său. Delegatarul păstrează dreptul
de a fi informat şi de a propune măsuri privind Serviciul aflat sub responsabilitatea sa şi bunurile ce
le aparţin, prin intermediul şi în cadrul ADI. În relaţia cu Delegatul, Asociaţia constituie interfaţa între
Delegat şi Delegatar.
ARTICOLUL 6 – DREPTURILE DELEGATULUI
Delegatul are următoarele drepturi:
a) să încaseze contravaloarea Serviciului, corespunzător Tarifelor aprobate de Delegatar și a
sumelor stabilite conform Anexei 7;
b) să solicite ajustarea și modificarea Tarifelor în condițiile prevăzute în Ordinul ANRSC nr. 109/2007
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
c)

să beneficieze de exclusivitatea prestării Serviciului în Aria Delegării, acordată în baza prezentului
Contract;

d) să încheie contracte cu terții pentru întreținerea și reparațiile instalaţiilor, utilajelor,
echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciului;
e) să solicite recuperarea debitelor în instanță direct de la UAT care nu si-a îndeplinit obligația de
plată;
f)

să inițieze modificarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a
condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii sale;
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g) să propună modificarea Tarifelor aprobate în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului
contractual;
h) alte drepturi prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.
ARTICOLUL 7 –OBLIGAŢIILE DELEGATARULUI
Delegatarul are următoarele obligații:
a) să asigure resursele necesare finanțării plătilor datorate Delegatului prin prezentul contract;
b) să achite Delegatului contravaloarea Serviciul public prestat, conform prezentului contract;
c)

să aprobe ajustările şi modificările la Tarifele propuse de Delegat dacă acestea respectă toate
condițiile contractuale și legale;

d) ADI are obligatia de a notifica Delegatului denumirea UAT-urilor care nu au achitat
furnizarea/prestarea Serviciului în vederea activării clauzei cuprinse în art. 6 – DREPTURILE
DELEGATULUI, lit.e);
e) să nu-l tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor sale ce rezultă din prezentul Contract;
f)

să medieze, eventualele divergențe, sesizări, plângeri etc. care apar între Delegat şi ceilalți
operatori ai SMID;

g) să asigure un mediu de afaceri concurențial și transparent;
h) să notifice Delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor
acestuia și să intervină ferm, prin luarea tuturor măsurilor administrative necesare, în cazurile
de concurență neloială, nerespectarea bunelor practici comerciale și legale de către alți operatori
din Aria Delegării, care perturbă prestarea Serviciului de către Delegat și pentru care acesta
beneficiază de exclusivitate, conform Contractului;
i)

să verifice periodic:
1. calitatea Serviciului prestat;
2. îndeplinirea Indicatorilor de Performanță;
3. menținerea echilibrului contractual;
4. asigurarea unor relații echidistante şi echilibrate între Delegat şi Utilizatori;

j)

să păstreze, în condiţiile Legii, confidențialitatea datelor şi informațiilor economico-financiare
privind activitatea Delegatului care i-au fost comunicate cu titlu confidențial, altele decât cele de
interes public;

k) alte obligații prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.
ARTICOLUL 8 –OBLIGAŢIILE DELEGATULUI
Delegatul are următoarele obligații generale:
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a) să factureze către Delegatar Tarifele Activităților Componente aprobate de Delegatar, cu
indicarea clară a Tarifului pentru fiecare Activitate Componentă a Serviciului, ce fac obiectul
prezentului Contract;
b) să

asigure

prestarea

Serviciului

conform

prevederilor

contractuale

şi

cu

respectarea

Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) şi a Caietului de Sarcini al Serviciului (Anexa
nr. 2 la Contract) părți integrante ale prezentului Contract, a prescripțiilor, normelor şi
normativelor tehnice în vigoare, într-o manieră continuă și eficientă, în conformitate cu Legea şi
Bunele Practici Comerciale;
c)

să presteze Serviciul în Aria Delegării, pentru întreaga cantitate de Deşeuri care face obiectul
prezentului Contract;

d) să accepte în instalațiile pe care le operează, inclusiv la depozitul conform, doar Deșeuri din Aria
delegării și care fac obiectul prezentului Contract;
e) să respecte fluxul Deșeurilor prevăzut la Articolul 12 (“Fluxul Deșeurilor”) din prezentul Contract;
f)

să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării Serviciului;

g) să depună toate diligenţele necesare pentru conservarea integrității bunurilor deținute pe toată
Durata Gestiunii Serviciului şi să asigure întreținerea, înlocuirea şi reparația acestora, conform
obligațiilor asumate;
h) să transmită cu regularitate Delegatarului și A.N.R.S.C. informații privind modul de realizare a
Indicatorilor de Performanță și să aplice metodologia de comparare a acestor indicatori prin
raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe;
i)

să dețină toate Autorizațiile necesare prestării Serviciului, prevăzute de legislaţia în vigoare, să
obțină şi să mențină valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizaţii. Delegatul va trebui
să poată furniza în orice moment documente care să ateste că Autorizațiile necesare au fost
eliberate şi că instalațiile, inclusiv depozitul conform, sunt operate în conformitate cu aceste
Autorizaţii (în special autorizațiile de mediu). De asemenea, Delegatul va informa Delegatarul în
cazul în care intervin modificări la condiţiile atașate Autorizațiilor, schimbări în ceea ce priveşte
deținerea Autorizațiilor sau elemente care pot afecta prezentul Contract;

j)

să constituie și să alimenteze, ori în cazul în care a constituit, să continue să alimenteze, un
fond pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea
depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere, în conformitate cu prevederile OG nr.
2/2021. În cazul în care nu a fost dechis până în prezent, contul va fi deschis la o bancă
comercială agreată de Delegatar și va fi pus la dispoziția Administrației Fondului pentru Mediu
(AFM). În cazul în care contul a fost deschis, se va urmări respectarea prevederilor OG nr.
2/2021, respectiv punerea contului la dispoziția AFM.

k) să prezinte proiectul pentru închiderea celulei, inclusiv valoarea lucrărilor de închidere;
l)

pentru instalația de gaz să prezinte proiectul și estimarea valorică a lucrărilor;

m) să transfere în contul indicat de Delegatar, la încetarea din orice motive a Contractului, sumele
aferente Fondului constituit și alimentat conform lit. j);
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n) să respecte Indicatorii de Performanță prevăzuți în Regulamentul Serviciului anexat şi să
îmbunătățească în mod continuu calitatea Serviciului prestat;
o) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de
operare;
p) să înregistreze toate reclamațiile şi sesizările, care îi sunt adresate, într-un registru şi să ia
măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele
persoanei/societății care a reclamat, adresa reclamantului, data şi ora reclamației, data şi ora
rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise,
Delegatul are obligația să răspundă, in scris, în termen de maximum 30 (treizeci) de Zile de la
înregistrarea acestora;
q) să furnizeze Autorităților Competente şi Delegatarului toate informaţiile solicitate şi să asigure
accesul la documentele şi documentațiile pe baza cărora prestează Serviciul, în condiţiile Legii şi
ale prezentului Contract;
r)

să țină evidența gestiunii Deşeurilor ce fac obiectul prezentului Contract şi să raporteze periodic
către Delegatar şi oricăror alte Autorități Competente, inclusiv prin transmiterea către Autoritatea
Competentă în domeniul protecţiei mediului, date şi informaţii despre activitatea specifică
conform chestionarului din anchetele statistice naționale, după caz, conform Legii în vigoare;

s)

să se asigure că toate substanţele şi materialele periculoase folosite sau care urmează să fie
folosite în prestarea Serviciului sunt păstrate într-un mediu controlat şi în condiţii de siguranță
conform Legii în domeniu şi Bunelor Practici Comerciale, precum şi că toate recipientele cu
substanţe periculoase sunt etichetate corect şi clar;

t)

să contracteze şi să mențină pe toată Durata Gestiunii Serviciului toate asigurările prevăzute la
Articolul 19 (“Asigurări”) din prezentul Contract;

u) să asigure existenţa personalului necesar pentru prestarea Serviciului şi să asigure conducerea
operativă, mijloacele tehnice şi personalul de intervenţie în situații de urgenţă;
v) să sprijine Delegatarul în campaniile proprii de informare și conștientizare a publicului, organizate
pentru informarea Utilizatorilor;
w) să plătească penalităţile contractuale în cuantumul prevăzut de prezentul Contract şi anexele
corespunzătoare, în caz de nerespectare a obligaţiilor sale contractuale şi a Indicatorilor de
Performanţă;
x) să asigure menţinerea continuităţii Gestiunii Serviciului pentru o perioadă de 90 (nouăzeci) de
Zile de la Data Încetării Contractului, la solicitarea Delegatarului, cu excepția cazurilor de încetare
la termen sau cauzate de intervenția Forței Majore sau de falimentul Delegatului;
y) să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o
deţine pentru Sistemul de Management al Calității (în conformitate cu standardul ISO9001 sau
cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Instalaţiile de Deșeuri care fac obiectul
Contractului;
z)

să dovedească în termen de 12 luni de la Data Semnării Contractului că certificarea pe care o
deţine pentru Sistemul de Management al Mediului (în conformitate cu standardul ISO 14001 sau
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cu un standard echivalent) a fost implementată pentru Instalaţiile de Deșeuri care fac obiectul
Contractului;
aa) să asiste Delegatarul și celelalte autorități ale administrației publice locale și se implice în procesul
de informare a colectorilor și generatorilor de deșeuri cu privire la gestionarea deșeurilor și
cerințele de livrare;
bb) să încheie contracte de valorificare a deșeurilor reciclabile, cu avizul ADI;
cc) să informeze lunar ADI asupra cantităților trimise la reciclare și a sumelor încasate;
dd) să evite formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie valorificate, inclusiv prin contactarea
OIREP, cu care Delegatarul are încheiate contracte/parteneriate, în vederea preluării şi a
valorificării de către operatorii economici autorizaţi a deşeurilor de ambalaje din deşeurile
municipale colectate separat/sortate;
ee) să raporteze anual autorității competente pentru protecția mediului tipurile și cantitățile de
deșeuri eliminate și rezultatele programului de monitorizare implementat conform Condițiilor
Legale;
ff) să raporteze semestrial autorității competente pentru protecția mediului datele înregistrate în
urma monitorizării depozitului;
gg) să raporteze, în maximum 12 ore de la constatare autorității competente pentru protecția
mediului, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare
al depozitului;
hh) să pună la dispoziția Delegatarului, Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și/sau Curții de
Conturi orice informații sau documente necesare pentru exercitarea funcției de control ex-post
în legătură cu atribuirea contractelor de concesiune de către acestea din urmă;
ii) orice alte obligaţii prevăzute de prezentul Contract sau de Lege.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 9 – TARIFUL
(1) Tarifele pe care Delegatul are dreptul să le aplice la Data Începerii, sunt cele prevăzute în Anexa
nr. 7 la prezentul Contract.
(2) Tarifele pe care Delegatul le aplică Delegatarului vor fi plătite din taxa de salubrizare instituită și
colectată în acest scop de UAT-urile din Zona 2 de colectare (membre ADI Dobrogea). Unităţile
administrativ-teritoriale virează către ADI Dobrogea sumele colectate din această taxă, iar ADI
Dobrogea are obligaţia de a achita din aceste sume, corespunzător, facturile emise de Delegat. Astfel,
Delegatul va factura către ADI Dobrogea Tariful Activităților Componente, cu indicarea clară a
Tarifului Activității Componente, respectiv, sortare, tratare mecano-biologică, compostare și/sau
depozitare.
(3) Orice tarif aferent Activităţilor gestionate prin intermediul instalaţiilor de tratare a deșeurilor vor
fi achitate de ADI Dobrogea direct Delegatului, pe baza evidenţelor cantităţilor de deșeuri depuse de
operatorii de colectare și transport la acele instalaţii, neexistând nici un fel de operaţii de plată directe
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între Delegatul prezentului contract si operatorul de colectare și transport al deșeurilor din zona 2
delegat de ADI Dobrogea.
(4) Tarifele vor fi modificate sau ajustate în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr.
109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.
(5) Modificarea şi ajustarea Tarifelor se aprobă de către Delegatar, conform Legii. Delegatarul are
dreptul să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de Delegat.
(6) Contravaloarea Serviciului prestat pe Aria Delegării se facturează de către Delegat, pe baza
cantităților de deșeuri primite în instalații, factura fiind însoțită de o Situație, după cum urmează:
a) pentru contravaloarea Serviciului prestat în Aria Delegării, Delegatul va emite catre ADI
Dobrogea o Situație cu defalcarea prestatiilor pe fiecare activitate componentă (situația va
cuprinde o detaliere atât a intrărilor, cât și a ieșirilor deşeurilor, pe fiecare tip de deșeu, pentru
fiecare instalaţie în parte, inclusiv pentru depozit), lunar, în a 5 zi lucrătoare a lunii următoare
lunii în care a fost prestat Serviciul;
b) în maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea la ADI Dobrogea a Situației cu defalcarea
prestațiilor, ADI Dobrogea va înștiința Delegatul asupra aprobării integrale a Situației, sau a
serviciilor refuzate, caz în care ADI Dobrogea va solicita refacerea Situației cu serviciile
acceptate la plată;
c)

în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobarea Situației, Delegatul va emite factura pentru
serviciile acceptate la plată.

(7) Tariful este facturat către Delegatar, în baza situațiilor acceptate lunar la plată de către Delegat,
iar facturile vor fi plătite în cel mult 30 (treizeci) de Zile de la data înregistrării facturii la sediul ADI
Dobrogea, în contul Delegatului indicat în factură. În cazul neplăţii tarifului facturat, de către
Delegatar, acesta din urmă va plăti penalităţi de întârziere de 0,01 % din suma datorată, pe zi de
întârziere, aplicabile din prima zi de întârziere după expirarea termenului de 30 de zile.
(8) ADI va putea achita parțial facturile emise de Delegat cu respectarea termenului de scadență
prevăzut la alin. (7), situație în care ADI se obligă să informeze Delegatul, în termen de 15 zile de la
primirea facturii, asupra UAT-urilor care nu și-au achitat obligațiile.
(9) Soluționarea oricăror dispute legate de Tarif se face conform prevederilor Articolului 49 („Legea
aplicabilă şi soluționarea litigiilor”) din prezentul Contract.
(10) Tarifele prezentate de ofertant în cadrul Ofertei financiare trebuie să conducă la atingerea
următoarelor obiective:
a) asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate stabilite prin Caietul de Sarcini și
Regulamentul Serviciului;
b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata
Contratului şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate atât de Delegatar cât și
de Operator;
c) asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor precum şi asigurarea
protecţiei mediului.
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ARTICOLUL 10 – INDICATORII DE PERFORMANŢĂ
(1) Delegatul va presta Serviciul astfel încât să asigure îndeplinirea Indicatorilor de Performanţă,
stabiliţi în Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract).
(2) Indicatorii de Performanţă stabilesc, printre altele, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
Serviciul, având printre obiective:
a) continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ și calitativ;
b) adaptarea permanentă la cerințele rezonabile ale Utilizatorilor;
c)

excluderea oricărei discriminări privind accesul la Serviciu;

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu.

ARTICOLUL 11 – MONITORIZAREA CONTRACTULUI
(1) Respectarea şi îndeplinirea de către Delegat a Indicatorilor de Performanţă şi în general a tuturor
obligaţiilor stabilite prin prezentul Contract vor fi monitorizate de către Delegatar conform termenilor
şi condiţiilor stipulate de prezentul articol.
(2) Delegatarul va informa în prealabil Delegatul asupra intenției de a verifica respectarea
Indicatorilor de Performanță sau de a efectua o inspecţie pentru verificarea îndeplinirii obligaţiilor
contractuale şi va stabili data cea mai bună pentru efectuarea verificărilor. Aceasta nu va fi totuşi
înțeleasă însă ca o limitare a drepturilor și capacității Delegatarului de a-și aduce la îndeplinire
îndatoririle și în particular dreptul său de a efectua, din când în când, inspecții aleatorii și/sau
inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.
(3) La sfârşitul fiecărui an calendaristic Delegatarul va întocmi un “Raport de monitorizare” pe care
îl va transmite Delegatului, în termen de 30 (treizeci) Zile de la încheierea anului. Acest raport va
stabili măsurile de conformare și termenele acestora pe care Delegatul trebuie să le adopte. Lipsa
unui răspuns din partea Delegatului, după trecerea unui termen de 10 (zece) Zile de la data primirii
Raportului de monitorizare de către Delegat va însemna asumarea realizării măsurilor de conformare
în termenul stabilit de Raportul de monitorizare.
(4) După primirea Raportului de monitorizare, Delegatul poate prezenta Delegatarului propunerile
sale de îmbunătăţire a activității pentru a se conforma Contractului, inclusiv Indicatorilor de
Performanță, transmiţând aceste propuneri în termen de 10 (zece) Zile de la data primirii Raportului
de monitorizare. Propunerile de îmbunătățire a activității vor:
a) explica măsurile pe care Delegatul intenţionează să le ia pentru a-şi îmbunătăţi activitatea în
scopul conformării cu Contractul, inclusiv cu nivelul Indicatorilor de Performanţă;
b) prevedea o dată până la care nivelul Indicatorului de Performanţă va fi atins, atunci când
obiectul măsurilor este un anumit Indicator de Performanţă.
(5) Propunerile de îmbunătățire a activității înaintate de Delegat Delegatarului sau măsurile de
conformare în termenul stabilit prin Raportul de monitorizare (în cazul lipsei unui răspuns din partea
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Delegatului în termenul prevăzut de alin. (3) din prezentul articol), reprezintă obligații asumate de
Delegat, nerespectarea lor determinând aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul Serviciului
(Anexa nr. 1 la prezentul contract).
(6) Delegatul va ţine şi va păstra în bună stare toate înregistrările rezultatelor, evenimentelor şi
incidentelor, în detaliu, care au legătură sau sunt necesar a fi colectate pentru Indicatorii de
Performanţă.
(7) Toate bazele de date şi tabelele centralizatoare trebuie păstrate în format electronic şi actualizate
periodic. Copii în format electronic trebuie furnizate către Delegatar la cerere.
(8) Delegatul va întocmi rapoarte lunare, trimestriale și anuale pe care le va înainta Delegatarului.
Conținutul acestora este stabilit prin Caietul de Sarcini (Anexa nr. 2).
În sensul prezentului alineat:
a) “lunar” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze în primele 5 (cinci) Zile
lucrătoare din luna următoare informaţiile referitoare la situaţia Serviciului prestat pe luna
precedentă.
b) “trimestrial” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze înainte de sfârşitul
primei luni din trimestrul următor (perioada de trei luni) informaţiile referitoare la trimestrul
precedent.
c)

“anual” va fi interpretat prin aceea că Delegatul trebuie să furnizeze înainte de sfârşitul primei
luni a unui An Calendaristic informaţiile referitoare la Anul Calendaristic precedent.

(9) Delegatul va prezenta, la începutul fiecărui An Contractual, Delegatarului, dovezi:
a) de plată a primelor de asigurări;
b) de deţinere a tuturor Autorizaţiilor valabile;
c) de înmatriculare a vehiculelor;
d) de control tehnic al vehiculelor și de încadrare în normele de control al emisiilor;
e) de autorizare a activității Operatorului pe amplasamente;
f) de posesie a permiselor/avizelor care conditioneaza desfasurarea activității;

ARTICOLUL 12 – FLUXUL DEȘEURILOR
(1) Delegatul va accepta în instalații doar deșeurile colectate din Aria Delegării, cu respectarea
prevederilor Regulamentului Serviciului și Caietului de Sarcini referitoare la fluxul deșeurilor, fluxul
tehnologic și al criteriilor de acceptare.
(2) Delegatul va asigura toate măsurile necesare pentru ca toate deşeurile pe care le preia în vederea
eliminării finale în depozitul conform să respecte condiţiile prevăzute in Autorizaţia integrată de mediu
și care îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite de Lege.
(3) Delegatul va primi:
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a) la stația de sortare situată în localitatea Costinești, Deșeuri conform Caietului de sarcini
provenind din toate unităţile administrativ-teritoriale din zona 2 de colectare;
b) la statia de tratare mecano-biologică situată în localitatea Costinești, Deșeuri verzi, conform
Caietului de sarcini, provenind din toate unităţile administrativ-teritoriale din zona 2 de
colectare;
c)

la stația de tratare mecano-biologică situată în localitatea Costinești, Deșeuri reziduale,
Deșeuri din piețe conform Caietului de sarcini, provenind din toate unităţile administrativteritoriale din zona 2 de colectare, precum și reziduurile de la instalațiile de sortare a
deșeurilor Costinești și Cumpăna;

d) la depozit, reziduurile rezultate în urma tratării deșeurilor voluminoase și a DCD, deșeurile
reziduale și materialul bio-stabilizat rezultat de la tratarea deșeurilor în TMB Costinești și
reziduurile de la compostarea deșeuirilor verzi în TMB Costinești, provenind din toate unităţile
administrativ-teritoriale din zona 2 de colectare.
(4) Delegatul va fi familiarizat cu criteriile de acceptare a Deșeurilor la Depozit sau, după caz la alte
instalaţii de tratare unde trebuie să predea Deșeurile rezultate sau materialele reciclate recuperate
şi se va asigura că Deșeurile primite de el corespund acestor criterii.
(5) Este interzis Delegatului să încredinţeze la depozitare fracţia valorificabilă de Deșeuri.
(6) Este interzis Delegatului să accepte la depozitare Deșeurile Reciclabile colectate separat la sursă.

ARTICOLUL 13 – PRESTAREA SERVICIULUI, PROGRAMUL DE OPERARE ŞI ÎNTREŢINEREA
BUNURILOR
(1) Delegatul se obligă să furnizeze Serviciul în conformitate cu termenele/intervalele stabilite în
Regulamentul Serviciului (Anexa nr. 1 la prezentul Contract), precum şi în Programul de Operare.
(2) Delegatul se obligă să supravegheze prestarea Serviciului, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi alte resurse, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute
pentru îndeplinirea Contractului.
(3) Delegatarul are dreptul de a verifica modul de prestare a Serviciului. Verificările vor fi efectuate
de către Delegatar prin reprezentanţii săi împuterniciţi. Delegatarul are obligaţia de a notifica în scris
Delegatului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.
(4) Delegatul va avea personal cu calificarea corespunzătoare pentru operarea utilajelor și a
echipamentelor, conform Caietului de Sarcini și Ofertei, anexate la prezentul Contract.
(5) Delegatul va menţine în bună stare de funcţionare toate utilajele, echipamentele, construcţiile şi
vehiculele aferente Instalaţiilor de Deșeuri pe care le gestionează.
(6) În cazul unei defecțiuni la un utilaj, un echipament sau un vehicul, Delegatul va asigura imediat
reparaţia/înlocuirea acestuia.
(7) Delegatul va menține permanent în stare bună de funcționare toate cântarele pentru recepţia
Deșeurilor, care vor fi calibrate anual de un prestator autorizat.
(8) Programul de Operare al Instalațiilor va fi corelat cu graficul de colectare pentru Deșeurile care
sunt aduse la aceste Instalaţii. Orarul este stabilit de Delegatar împreună cu Delegatul şi poate fi
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modificat doar prin decizie a Delegatarului cu o notificare prealabilă scrisă către Delegat cu 30
(treizeci) de Zile înainte ca modificarea să devină efectivă.
(9) Delegatul va elabora şi va implementa planuri anuale (respectiv pentru fiecare An Contractual)
de revizii şi reparaţii pentru clădiri, utilaje, echipamente şi vehicule, executate cu forţe proprii şi cu
terţi.
(10) Delegatul va ţine evidenţa orelor de funcţionare a vehiculelor utilizate pentru prestarea
Serviciului.
(11) Delegatul va asigura un sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, respectiv de rezolvare
operativă a acestora.

ARTICOLUL 14 – BUNURILE UTILIZATE ÎN DERULAREA CONTRACTULUI
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de către Delegat în derularea Contractului sunt următoarele:
14.1. Bunuri Proprii care aparţin Delegatului şi nu vor fi transferate Delegatarului la încetarea
Contractului. Delegatul are drepturi depline de a dobândi, înstrăina, greva cu sarcini sau de a dispune
în orice alt mod de Bunurile Proprii.

ARTICOLUL 15 – PREVEDERI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE DEPOZITARE
15.1

FONDUL PRIVIND ÎNCHIDEREA ȘI URMĂRIREA POSTÎNCHIDERE A DEPOZITULUI

(1) Delegatul va constitui Fondul pentru închiderea și urmărirea postînchidere a depozitului (celulei
__), denumit în continuare „Fondul”. Fondul se păstrează într-un cont purtător de dobândă, deschis
la o bancă comercială, la dispoziţia Administraţiei Fondului pentru Mediu, iar dobânda obţinută
constituie sursă suplimentară de alimentare a fondului.
(2) Delegatul are obligația de a alimenta Fondul, trimestrial, cu o sumă calculată pe baza cantităților
de deșeuri acceptate la depozit, astfel cum au fost acestea raportate la finalul trimestrului pentru
care este datorată suma și valoarea de ...........lei/t de deșeuri acceptate.
(3) Delegatul are obligația de a transmite către Delegatar:
a) un raport trimestrial privind sumele transferate către Fond;
b) un raport anual privind valoarea curentă a Fondului, împreună cu un extras de cont privind Fondul,
în termen de 30 (treizeci) de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic.
(4) Controlul alimentării Fondului se realizează anual, potrivit prevederilor Legii.
(5) La încetarea din orice motiv a Contractului, Delegatul va transfera Fondul constituit într-un cont
indicat de Delegatar.
(6) Fondul nu se include în masa credală în caz de lichidare judiciară a Delegatului. Fondul urmează
să fie folosit numai în scopul pentru care a fost constituit.
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ARTICOLUL 16 – MĂSURILE DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ
(1) Delegatul va revizui planul său intern de sănătate şi securitate în muncă, ori de câte ori va fi
necesar şi ori de câte ori se vor face schimbări ale practicilor de exploatare, se vor introduce utilaje
şi echipamente noi, etc. şi va prezenta Delegatarului documentul revizuit.
(2) Delegatul va avea în vedere sănătatea şi securitatea în muncă pentru toate persoanele implicate
în prestarea Serviciului şi va menţine toate amplasamentele, clădirile, instalaţiile, vehiculele şi
utilajele (în măsura în care acestea se află sub controlul său) într-o stare de funcţionare
corespunzătoare pentru evitarea pericolului, va întreţine, pe cheltuială proprie, instalaţia de
iluminare, elementele de protecţie, semnele de avertizare şi va urmări amplasarea şi instalarea
acestora ori de câte ori va fi necesar, sau la solicitarea Delegatarului sau la solicitarea oricărei
Autorităţi Competente, în domeniul protecţiei, securităţii şi sănătăţii populaţiei.
(3) Delegatul va fi responsabil de securitatea permanentă a amplasamentelor, în perimetrul
Instalaţiilor de Deșeuri şi va lua toate măsurile corespunzătoare în acest sens. Delegatul va interzice
accesul persoanelor neautorizate în amplasamente şi va asigura că nici un fel de Deșeuri nu sunt
extrase de la Instalaţiile de Deșeuri pe care le gestionează de către persoane neautorizate sau prin
proceduri neînregistrate.

ARTICOLUL

17

–

ASPECTE

DE

PROTECŢIA

MEDIULUI,

ÎMPĂRŢIREA

RESPONSABILITĂŢILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRŢI, GARANȚIA FINANCIARĂ DE MEDIU
(1) De la Data Începerii Contractului, Delegatul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor
oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător care apare sau a avut loc după această dată.
(2) În conformitate cu prevederile art. 13 coroborate cu prevederile art. 40 din OG nr. 2/2021,
Delegatul trebuie să facă dovada existenţei unei garanţii financiare de mediu, garanţie care este
menţinută pe toată durata contractului pentru a asigura că sunt îndeplinite obligaţiile privind
siguranţa depozitului pentru respectarea cerinţelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei,
care decurg din autorizaţia de mediu/autorizația integrată de mediu.
(3) Garanţia financiară de mediu este constituită înaintea începerii activităţii de depozitare, sub
forma unei scrisori de garanţie bancară sau alt instrument de garantare, corespunzător valorii
lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului sau prin depunerea unei cote procentuale de
10% din valoarea lucrărilor stabilite prin proiectul tehnic al depozitului, într-un cont la dispoziţia
Administraţiei Fondului pentru Mediu.

ARTICOLUL 18 – GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE
(1) În termen de 10 zile de la data semnării contractului, Delegatul va constitui, pe propriul său cost
şi va menţine în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanția de Bună Execuție în favoarea
Delegatarului, în cuantum de 10% din valoarea anuală a Contractului estimată la data atribuirii sale.
Garanția de Bună Execuție se constituie pe toată Durata Contractului prin virament bancar sau printrun instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o
societate de asigurări, în condițiile legii, Dacă Garanția se constituie printr-un instrument de
garantare (scrisoare) acesta devine Anexa nr. 6 („Garanţia de Bună Execuţie”) la prezentul Contract.
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(2) Pentru evitarea oricărui dubiu, constituirea Garanției de Bună Execuție nu reduce şi nu limitează
în niciun fel responsabilitatea Delegatului în legătură cu obligațiile care-i revin conform Contractului
și nu împiedică Delegatarul, în exercitarea atribuţiilor sale de monitorizare a executării Contractului
şi aplicare a penalităţilor, să ia orice altă măsură permisă de Legea în vigoare de clauzele Contractului
în legătură cu încălcarea de către Delegat a obligațiilor sale.
(3) Garanția de Bună Execuție poate fi executată de către Delegatar, în limita prejudiciului creat,
pentru plata sumelor menţionate la Art. 1 (“Definiţii şi interpretare”) din prezentul Contract, numai
după notificarea Delegatului în acest sens, cu cel puțin 5 (cinci) Zile înainte, precizând obligaţiile care
nu au fost respectate, precum şi termenul acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu
remediază situaţia în termenul acordat, Delegatarul va executa Garanţia de Bună Execuţie, fără nici
o altă notificare.
(4) În cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilităţii, din orice motiv, a Garanției de Bună
Execuție, Delegatul o va reface sau va constitui o altă Garanţie de Bună Execuţie, cu cel puțin 15
(cincisprezece) Zile înainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau încetare a valabilităţii şi
pentru o perioadă cel puţin egală cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Bună Execuţie anterioare.
În cazul executării totale sau parțiale a Garanției de Bună Execuție, Delegatul va fi obligat să refacă
Garanția de Bună Execuţie sau să constituie o altă Garanție de Bună Execuţie, în termen de 15
(cincisprezece) Zile de la data executării şi pentru o perioadă cel puţin egală cu perioada de
valabilitate a Garanţiei de Bună Execuţie anterioare.
(5) Nerespectarea de către Delegat a obligaţiilor prevăzute de prezentul articol reprezintă o încălcare
semnificativă de către Delegat a obligaţiilor contractuale şi duce la rezilierea Contractului conform
Articolului 35 (“Rezilierea Contractului”) de mai jos.
(6) Delegatarul va returna Delegatului Garanţia de Bună Execuție 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 Delegatarul nu a ridicat până la
acea dată pretenții asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligaţii contractuale.

ARTICOLUL 19 – ASIGURĂRI
(1) Fără a aduce atingere altor sarcini, obligaţii şi/sau răspunderi ale Delegatului asumate în baza
acestui Contract, Delegatul, pe proprie răspundere şi cheltuială, va încheia (în Perioada de Mobilizare)
şi va menţine pe întreaga durata a Contractului poliţele de asigurare cu acoperirea prevăzută de Lege
şi Bunele Practici Comerciale şi în special următoarele asigurări, după cum sunt detaliate în Anexa
nr. 9 la prezentul Contract:
a) Asigurarea de bunuri, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau daune aduse
infrastructurii aferente Serviciului; o poliță de asigurare în favoarea Delegatarului, care va
acoperi valoarea construcțiilor, mașinilor și echipamentelor pe toată perioada concesionării;
b) Asigurări auto acoperind parcul de mijloace de transport şi utilaje folosite de Delegat în
gestiunea Serviciului;
c)

Asigurări pentru salariaţi, conform Legii în domeniul muncii;

d) Asigurarea de răspundere civilă generală.
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(2) Delegatul va fi obligat să încheie orice alte asigurări prevăzute de Legea în vigoare la un moment
dat pe Durata prezentului Contract.
(3) Delegatul, la cererea Delegatarului, va furniza copii ale poliţelor de asigurări prevăzute la alin.
(1) de mai sus.
(4) Delegatul se va asigura că fiecare poliţă de asigurare cerută prin prezentul articol care are drept
obiect bunuri ce aparţin Delegatarului sau care priveşte răspunderea civilă a Delegatului conţine
prevederi prin care se solicită asigurătorului ca în termen de 30 (treizeci) de Zile să adreseze o
notificare Delegatarului înainte de orice anulare sau modificare semnificativă a poliţei în cauză.
Primirea de către Delegatar a acestor notificări nu va exonera Delegatul de nicio obligaţie,
responsabilitate sau răspundere contractuală sau legală.
(5) În cazul în care Delegatul nu încheie vreuna dintre asigurările prevăzute de prezentul articol şi
detaliate în Anexa nr. 5 la Contract sau încheie o asigurare cu acoperire insuficientă, Delegatarul are
dreptul să acorde un preaviz de maximum 15 (cincisprezece) Zile Delegatului, pentru a-şi îndeplini
această obligaţie, înainte de a rezilia Contractul conform Articolului 35 (“Rezilierea Contractului”).
(6) Delegatul va informa Delegatarul, de îndată ce este posibil şi în termen de cel mult 10 (zece)
Zile de la producerea evenimentului asigurat, în legătură cu orice situaţie ce ar putea avea ca efect
formularea unei solicitări de plata sau a unei cereri de despăgubiri în baza oricărei poliţe de asigurare
încheiată conform prevederilor prezentului Contract. În continuare, Delegatul va soluţiona cererea
direct cu asiguratorii respectivi, va acţiona în interesul ambelor Părţi şi va informa Delegatarul despre
toate etapele privind soluţionarea unor astfel de cereri.
(7) Delegatul va utiliza toate sumele primite din asigurările pentru daunele sau pagubele bunurilor
Contractului numai pentru a repara sau înlocui bunurile respective în scopul prestării fără întrerupere
a Serviciului conform prevederilor prezentului Contract.
(8) În cazul unei cereri de despăgubire formulată în baza oricărei poliţe de asigurare încheiate de
Delegat, acesta va fi unic răspunzător pentru achitarea franşizei fără a prejudicia utilizarea
despăgubirilor de risc acoperite de asigurări în baza Contractului.
(9) Delegatul va furniza dovezi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, la
cererea Delegatarului.

ARTICOLUL 20 – REGISTRE, EVIDENŢE CONTABILE ŞI AUDIT
(1) Delegatul va respecta standardele şi principiile contabile şi va menţine registrele şi înregistrările
contabile necesare conform Legii aplicabile.
(2) Delegatul va evidenţia în contabilitate în mod separat, clar şi distinct toate intrările şi ieşirile
contabile în legătură cu prezentul Contract, în conformitate cu dispoziţiile legale. În măsura în care
Delegatul nu va evidenţia aceste intrări şi ieşiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea
rezilia Contractul în condiţiile Articolului 35 (“Rezilierea Contractului”).
(3) Delegatarul poate, suportând costurile şi cheltuielile, să efectueze un audit al evidenţelor şi
registrelor contabile şi al altor documente relevante pentru Contract ţinute în condiţiile prezentului
Articol, inclusiv asupra evidenţelor şi registrelor lucrărilor şi echipamentelor şi a oricăror informaţii,
înregistrări şi documente contabile care pot fi solicitate de Delegatar în legătură cu Serviciul prestat
şi prezentul Contract. Delegatul are obligaţia de a permite Delegatarului şi altor persoane autorizate
să verifice şi să auditeze aceste documente, inclusiv să obţină copii de pe acestea, în orice moment
pe Durata Contractului.

31

(4) Toate registrele, evidenţele, înregistrările şi documente contabile la care se face referire în
prezentul Articol vor fi păstrate de Delegat pe o perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei
perioade, Delegatul nu va arunca sau distruge registrele, evidenţele, înregistrările şi documentele
contabile fără a cere aprobarea Delegatarului printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puţin 30 (treizeci)
de Zile înainte. În urma primirii adresei Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele,
evidenţele, înregistrările şi documente contabile, notificând intenţia sa printr-o adresă trimisă
Delegatului cu cel puţin 10 (zece) Zile înainte de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.

ARTICOLUL 21 – CLAUZA DE PREVENIRE A CORUPŢIEI
(1) Delegatul nu va acorda şi nu va solicita nici unei persoane angajate de Delegatar sau de subcontractanţii sau mandatarii acestuia nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau
recompensă pentru a acţiona, pentru că a acţionat sau că s-a abţinut să acţioneze într-un anume fel,
pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abţinut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în
legătură cu acest Contract. Orice nerespectare a prezentului articol va fi considerată o încălcare gravă
a Contractului ce poate duce la rezilierea acestuia conform Articolului 35 (“Rezilierea Contractului”).
(2) Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, conform Articolului 35 (“Rezilierea Contractului”),
în cazul în care Delegatul sau orice persoană angajată de acesta sau acţionând în numele său:
a) a oferit, a dat sau a fost de acord să ofere oricărei persoane orice cadou sau comision de orice
natură drept stimulent sau recompensă pentru ca a realizat sau realizează ori s-a abţinut sau se
abţine de la vreo faptă legată de prezentul Contract ori de orice altă relaţie contractuală cu
Delegatarul;
b) a realizat sau s-a abţinut de la o acţiune pentru favorizarea sau defavorizarea oricărei persoane
în relaţie cu prezentul Contract sau cu orice alt contract cu Delegatarul;
c) a comis orice infracţiune de dare şi/sau luare de mită ori corupţie, potrivit Legii, privitor la
prezentul Contract sau orice alt contract cu Delegatarul;
d) a oferit orice onorariu sau recompensă, alta decât salariul, unui salariat al Delegatarului, la care
acesta, în virtutea funcţiei sau poziţiei ocupate, nu avea dreptul.

ARTICOLUL 22 – SUBDELEGAREA; CESIUNEA; NOVAȚIA
(1) Delegatul nu va putea subdelega gestiunea Serviciului, subroga, nova, transmite, ceda sau
transfera în orice alt mod, totalitatea sau o parte din drepturile şi obligaţiile sale derivate din sau în
legătură cu prezentul Contract, fie mod direct, fie indirect, decât dacă Legea în vigoare la data
respectivei operaţii permite o astfel de subdelegare, subrogare, novație, transmitere, cesiune sau
transfer şi doar cu acordul scris prealabil al Delegatarului.
(2) Cesiunea sau novația Contractului este posibilă numai în cazul divizării, fuzionării ori înființării
unei filiale a Delegatului, cu respectarea condițiilor contractuale inițiale și cu aprobarea Delegatarului.
(3) Dispoziţiile alineatului (1) nu vor fi interpretate încât să împiedice utilizarea sau angajarea de
către Delegat de furnizori, prestatori, antreprenori, mandatari pentru furnizarea de produse sau
realizarea de lucrări ori prestarea de servicii cu condiţia să nu se poată pretinde că o astfel de utilizare

32

sau angajare ar constitui o delegare, o cesiune sau o derogare de la oricare dintre drepturile sau
obligaţiile semnificative ale Delegatului în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 23 – COMPENSAȚIE PENTRU OBLIGAȚIA DE SERVICIU PUBLIC
Delegatarul nu acordă Delegatului vreo compensație pentru obligațiile de serviciu public prevăzute
în Contract, toate costurile Delegatului fiind cuprinse în Tarif.

CAPITOLUL V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
ARTICOLUL 24 – RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
(1) Nerespectarea de către oricare dintre Părţile contractante a obligaţiilor contractuale ce-i incumbă
în temeiul prezentului Contract atrage răspunderea contractuală a Părţii în culpă.
(2) În situaţia rezilierii Contractului din vina unei Părţi, această Parte va datora despăgubiri celeilalte
Părţi, în cuantumul stabilit de Părţi, de un expert independent, desemnat de acestea sau de către
instanţa judecătorească competentă.
(3) Încetarea prezentului Contract nu va avea ca efect degrevarea de obligaţii a Părţilor în cazul în
care, prin natura lor, obligaţiile respective rămân în vigoare şi după Data Încetării Contractului. De
asemenea, Părţile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/acte întreprinse de către o Parte pe
perioada desfăşurării Contractului ale căror rezultate care s-ar ivi după încetarea efectelor
Contractului şi care ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă Parte.

ARTICOLUL 25 – PENALITĂŢI ȘI DESPĂGUBIRI ÎN SARCINA DELEGATULUI
(1)

Delegatul declară şi garantează că acceptă şi încheie prezentul Contract pe propriul său risc

tehnic, economic şi financiar şi că este răspunzător atât în faţa Delegatarului cât şi, în unele situaţii,
faţă de Autorităţile Competente pentru obligaţiile asumate, prestarea Serviciului şi exploatarea
Bunurilor de Retur conform prevederilor prezentului Contract.
(2)

Delegatul confirmă în special că a luat în considerație, în conformitate cu şi bazându-se pe

termenii şi condiţiile prezentului Contract, înaintea încheierii prezentului Contract, obligaţiile, riscurile
şi/sau pericolele de orice fel care pot exista sau pot apărea în legătură cu prestarea Serviciului,
operarea Bunurilor de Retur, şi, în general, în legătură cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract.
(3) Nerespectarea de către Delegat a Indicatorilor de Performanţă, stabiliţi conform Regulamentului
Serviciului (Anexa nr. 1 la Contract) va atrage obligația Delegatului de a plăti penalităţi conform celor
specificate în această anexă.
(4) Nerespectarea repetată a Indicatorilor de Performanţă, conform prevederilor art.

35.1.1 dă

dreptul Delegatarului să rezilieze Contractul conform Articolului 35 (“Rezilierea Contractului”).
(5) În plus față de orice alte despăgubiri, penalităţi sau sancțiuni prevăzute în acest Contract,
Delegatul va despăgubi Delegatarul şi pe mandatarii sau prepușii acestuia în legătură cu orice
pretenții sau prejudicii invocate de orice altă persoană decât Delegatarul, care pot fi generate de,

33

sau în cursul, sau în legătură cu neîndeplinirea de către Delegat a oricăror obligații în baza prezentului
Contract.

ARTICOLUL 26 – EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATARULUI
În niciun caz Delegatarul nu va fi răspunzător faţă de Delegat de vreo Daună ori Daună indirectă sau
cheltuială de orice natură pe care Delegatul le-ar putea suporta sau înregistra din cauza: (i) producerii
unui eveniment de Forţă Majoră (ii) stării Bunurilor concesionate sau (iii) oricărei nereuşite a
Delegatului de a realiza veniturile previzionate în baza prezentului Contract.

ARTICOLUL 27 – EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A DELEGATULUI
(1) Fără a aduce atingere prevederilor Articolelor 24 și 25 (“Răspunderea, Penalităţi şi despăgubiri
în sarcina Delegatului”) de mai sus privind răspunderea Delegatului, acesta nu va putea fi ţinut
răspunzător pentru neîndeplinirea vreunei obligaţii ce-i revine în baza prezentului Contract dacă
neîndeplinirea respectivei obligaţii este o consecinţă directă a apariţiei unui Eveniment de Forţă
Majoră care face imposibilă executarea Contractului.
(2) În cazul în care Delegatul se află în imposibilitatea de a presta Serviciul, total sau parţial, din
orice motiv, sau consideră că anumite circumstanţe ar putea împiedica în mod substanțial prestarea
Serviciului, atunci Delegatul va notifica imediat Delegatarul, în condițiile prevăzute de prezentul
Contract oferind în scris detalii cuprinzătoare asupra circumstanţelor, motivelor, durata posibilă a
întreruperii şi acţiunile avute în vedere pentru remedierea situaţiei, precum şi orice alte detalii pe
care Delegatarul le solicită în mod rezonabil. Invocarea oricărui motiv care ar putea împiedica în mod
substanţial prestarea Serviciului nu va atrage nicio modificare a vreunei clauze a acestui Contract şi
nu va elibera sau exonera în niciun fel

Delegatul de obligaţia de a presta Serviciul conform

Contractului şi a Legii în vigoare cu privire la suspendarea sau limitarea prestării serviciilor în
domeniul salubrizării localităţilor.

ARTICOLUL 28 – ÎNTINDEREA DESPĂGUBIRILOR
Despăgubirile datorate de oricare dintre Părţi conform prezentului Contract vor fi limitate la
acoperirea integrală a Daunelor suferite de Partea sau terţul prejudiciat. În înţelesul prezentului
Contract şi articol în despăgubiri nu sunt incluse penalităţile ce pot fi datorate de o Parte conform
prezentului Contract.

ARTICOLUL 29 – RECUPERAREA
Delegatarul este îndreptăţit să recupereze de la Delegat orice prejudicii suferite din vina Delegatului,
care sunt descoperite după Data Încetării Contractului, în conformitate cu Legea aplicabilă.

34

CAPITOLUL VI. EVENIMENTE NEPREVĂZUTE
ARTICOLUL 30 – FORŢA MAJORĂ
(1) În situaţia în care un eveniment de Forţă Majoră (condiţie care va include consecinţele acestuia)
împiedică una dintre Părţi să îşi respecte sau întârzie respectarea obligaţiilor decurgând din prezentul
Contract, Partea va fi scutită de respectarea şi de răspunderea pentru nerespectarea acelor obligaţii
pe care nu le poate îndeplini ca o consecinţă a unui eveniment de Forţă Majoră cu condiţia, totuşi,
ca Partea afectată să-şi fi respectat obligaţiile ce-i revin în baza alin. (4) şi (5) ale prezentului articol.
(2) „Forţa Majoră” înseamnă orice eveniment extern imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.
(3) Forţa Majoră nu va include: probleme financiare ale Părţilor, livrarea cu întârziere a materialelor
sau executare cu întârziere/neexecutarea de către contractanţii acestora a obligaţiilor lor
contractuale, condiţii meteorologice posibile în condiţiile climatice din Aria Delegării, insuficienţa
forţei de muncă sau a echipamentelor sau a materialelor, refuzul, fără un motiv justificat, al oricărei
Autorităţi Competente de a elibera orice Autorizaţie necesară executării obligaţiilor contractuale,
retragerea acesteia sau refuzul de a o reînnoi și nici orice acţiune reglementară dispusă de oricare
Autoritate Competentă împotriva Delegatului.
(4) Partea afectată de un eveniment de Forţă Majoră va informa cealaltă Parte cât mai curând posibil,
dar nu mai târziu de 3 (trei) Zile Lucrătoare după ce ia cunoştinţă de apariţia unui eveniment de
Forţă Majoră, furnizând detalii complete despre durata şi efectele estimate ale acestuia. Dacă
evenimentul de Forţă Majoră durează mai mult de o săptămână, Partea afectată va informa periodic
cealaltă Parte, dar nu mai rar de o dată la două săptămâni despre derularea evenimentelor.
(5) Partea afectată de un eveniment de Forţă Majoră va depune toate eforturile pentru a-şi relua
îndeplinirea obligaţiilor cât mai curând posibil, iar între timp să diminueze efectele acestui eveniment,
pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale neafectate de Forţa Majoră şi va informa complet cealaltă
Parte în legătură cu măsurile luate în acest sens.
(6) Dacă la expirarea unei perioade de 90 (treizeci) de Zile de la apariţia unui eveniment de Forţă
Majoră, acest eveniment de Forţă Majoră (sau consecinţele acestuia) continuă şi face imposibilă
executarea Contractului, atunci oricare dintre Părţi va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi
încetarea prezentul Contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, în orice moment
după expirarea acestei perioade, cu condiţia ca evenimentul de Forţă Majoră să continue încă în
momentul acestei notificări.

ARTICOLUL 31 – MENŢINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL
(1) Părţile vor urmări în permanenţă menţinerea echilibrului contractual.
(2) Delegatul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, dacă
această creştere rezultă în urma unui eveniment de Forţă Majoră, astfel cum este descris la Articolul
30 (“Forţa Majoră”).
(3) În situaţia în care, Modificări Legislative alterează echilibrul Contract, şi dacă dezechilibrul
rezultat nu poate fi remediat prin modificarea Tarifului, Părţile se obligă să renegocieze termenii şi
condiţiile prezentului Contract, în scopul restabilirii echilibrul economico-financiar al Contractului.
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(4) Dacă, la expirarea unei perioade de cel puţin 45 (patruzeci si cinci) de Zile sau alt termen stabilit
de Părţi, de la începerea negocierilor prevăzute la alineatul precedent, acestea eşuează, atunci
oricare dintre Părţi va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea prezentului Contract, fără ca
vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Delegatul va avea obligaţia de a presta Serviciului în
continuare pe o durată de cel mult 90 (nouăzeci) de Zile, în vederea asigurării continuităţii Serviciului.
CAPITOLUL VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 32 – MODIFICAREA CONTRACTULUI
(1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adiţional aprobat conform Legii și încheiat
în scris între Părţi.
(2) Contractul nu poate fi modificat în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activităţi care
nu a făcut obiectul Gestiunii Serviciului, conform Legii.
(3) Orice modificare constituie revizuire a prezentului Contract, conform Legii și nu poate fi operată
de Părți decât în situațiile expres prevăzute de prezentul Contract, respectiv:
a) prelungirea Perioadei de Mobilizare, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (11) din prezentul
Contract;
b) ajustarea sau modificarea Tarifelor, în condițiile prevăzute la art. 9 din prezentul Contract;
c)

modificarea fluxului tehnologic de deșeuri în situația în care prin Lege sunt introduse noi
obligații privind tratarea anumitor categorii de Deșeuri, aplicabile Părților și categoriilor de
Deșeuri care fac obiectul prezentului Contract;

d) modificări ale suprafețelor din Aria Delegării pentru care Delegatul trebuie să presteze
Serviciul față de cele prevăzute în documentația de atribuire;
e) în vederea restabilirii echilibrului contractual conform prevederilor art. 31 din prezentul
Contract;
f)

în situația cesionării prezentului Contract, dacă Legea de la data respectivă permite o astfel
de operațiune, cu respectarea prevederilor Legii.

ARTICOLUL
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–

MODIFICAREA

UNILATERALĂ

A

PĂRŢII

REGLEMENTARE

A

CONTRACTULUI DE CĂTRE DELEGATAR
(1) Delegatarul poate modifica unilateral Regulamentul Serviciului sau Caietul de Sarcini al
Serviciului, ataşate ca Anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezentul Contract, prin modificarea acestor
documente şi înlocuirea respectivelor anexe, prin act adiţional la Contract, cu noul Regulament al
Serviciului şi/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului după caz. În cazul în care aceste modificări
afectează echilibrul contractual se vor aplica prevederile Articolului 31 (“Menţinerea echilibrului
contractual”).
(2) Orice modificare a legislației, care are relevanță în execuția prezentului contract, va conduce la
modificarea de drept a clauzelor contractuale.

CAPITOLUL VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
ARTICOLUL 34 – CAUZELE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI
(1) Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii:
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a) la expirarea Duratei Contractului, dacă Părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia
conform prevederilor Articolului 3 (“Durata Contractului, Perioada de Mobilizare şi Data
Începerii”) şi conform Legii în vigoare la data prelungirii;
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către
Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina Delegatarului;
c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Parţi, prin reziliere, conform
Articolului 35 (“Rezilierea Contractului”), cu plata unei despăgubiri în sarcina Părţii în culpă;
d) în cazul prevăzute la Articolul 30 (“Forţa Majoră”), fără plata unei despăgubiri;
e) în situaţia în care, în urma parcurgerii procedurilor speciale prevăzute la Articolul 31
(“Menţinerea echilibrului contractual”), este permisă încetarea Contractului;
f) în cazul falimentului Delegatului;
g) în cazul lipsei, retragerii sau încetării valabilităţii licenţei/autorizației de operare a
Delegatului;
h) în cazul prevăzut la art. 3 alin. (10) din prezentul Contract;
i) dacă Părţile convin încetarea Contractului, prin act adiţional la acesta, respectând Legea
aplicabilă, în vigoare la acea dată;
(2) La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii care au fost utilizate de Delegat în
derularea Contractului vor rămâne proprietatea Delegatului.

ARTICOLUL 35 – REZILIEREA CONTRACTULUI
35.1. Rezilierea Contractului din culpa Delegatului
37.1.1. Delegatarul va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul Contract, în momentul
survenirii oricăruia dintre următoarele evenimente („Obligaţii Încălcate”):
a) renunţarea la sau abandonarea culpabilă a Serviciului, de către Delegat;
b) nerespectarea Articolului 22 (“Subdelegarea”) din prezentul Contract;
c)

nefurnizarea sau ascunderea de informaţii semnificative, ce trebuie furnizate Delegatarului
sau împiedicarea Delegatarului de a-şi exercita drepturile de monitorizare în legătură cu
executarea prezentului Contract, astfel cum sunt acestea stabilite de clauzele contractuale;

d) Delegatul nu a încheiat sau nu a menţinut în vigoare asigurările prevăzute de prezentul
Contract şi Anexa nr. 5 (“Asigurări”) la Contract;
e) practici corupte ale Delegatului în conformitate cu Articolul 21 (“Clauza de prevenire a
corupţiei”);
f)

alte încălcări semnificative ale obligaţiilor contractuale care sunt prevăzute expres de
prezentul Contract ca reprezentând cauze de reziliere a Contractului.
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35.1.2. În cazul în care Delegatarul devine îndreptăţit să rezilieze prezentul Contract în baza Art.
35.1.1:
a) Delegatarul va trimite Delegatului, în scris, o notificare, menţionând felul şi întinderea
respectivei neîndepliniri a obligaţiilor ("Notificare de Încălcare"). Dacă o astfel de notificare
este transmisă, Delegatul va fi îndreptăţit să remedieze această încălcare în termen de 45
(patruzeci și cinci) de Zile de la data primirii de către Delegat a acestei notificări ("Perioada
de Remediere").
b) În cazul în care Delegatarul a transmis Notificarea de Încălcare şi dacă încălcarea nu este
remediată în Perioada de Remediere, Delegatarul poate rezilia prezentul Contract, în
conformitate cu prevederile literei (d) a prezentului Articol;
c)

Atunci când o Obligaţie Încălcată nu poate fi remediată în mod rezonabil în Perioada de
Remediere menţionată, Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea încălcării
respective în cea mai mare măsură posibilă în timpul Perioadei de Remediere şi va face
propuneri Delegatarului, anterior expirării respectivei perioade, privind finalizarea remedierii
respectivei Obligaţii Încălcate;

d) În cazul în care Delegatarul nu acceptă propunerile rezonabile de remediere ale Delegatului
sau dacă, după acceptarea propunerilor respective, Delegatul nu remediază Obligaţia
Încălcată, în conformitate cu aceste propuneri, Delegatarul poate, printr-o notificare scrisă,
adresată Delegatului, să rezilieze Contractul, iar Contractul va înceta începând cu data
prevăzută în această notificare;
e) Delegatarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată Delegatului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia
ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire
pentru Delegatar. În acest caz, Delegatul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.

35.2 Rezilierea Contractului din culpa Delegatarului
35.2.1. Delegatul va avea dreptul (dar nu şi obligaţia) să rezilieze prezentul Contract în caz de
încălcare importantă, de către Delegatar a oricăreia din obligaţiile asumate în baza prezentului
Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligaţiilor Delegatului, în
baza prezentului Contract.
35.2.2. În cazul în care Delegatul are dreptul să rezilieze prezentul Contract în baza Art. 35.2.1, se
va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la Art. 35.1.1.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE
ARTICOLUL 36 – POLITICA PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ
(1)

Delegatul va asigura forţa de muncă necesară pentru furnizarea Serviciului, precum şi

formarea profesională a salariaţilor. Delegatul este răspunzător de angajarea în prestarea Serviciului
a unui număr suficient de persoane cu abilităţile, îndemânările, cunoştinţele, instruirea, calificările şi
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experienţa necesare şi adecvate unei bune desfăşurări a Serviciului şi se va asigura că are suficient
personal de rezervă pentru prestarea în bune condiţii a Serviciului, pe toată Durata Contractului.
(2)

Delegatul se va asigura că toţi angajaţii săi implicaţi în prestarea Serviciului vor fi instruiţi

corespunzător cu privire la:
a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;
b) toate prevederile importante ale Contractului, inclusiv Regulamentul Serviciului şi Caietul de
Sarcini, anexe la prezentul Contract;
c) toate procedurile şi standardele convenite între Părţi la anumite interval de timp;
d) toate procedurile, regulile, regulamentele şi legile aplicabile pentru prestarea Serviciului, inclusiv
regulile de sănătate şi securitate în muncă, riscul de incendiu şi prevederile în caz de incendiu.
(3) Delegatul va furniza mijloace de identificare a personalului angajat, în condiţiile stabilite cu
Delegatarul în cadrul misiunii acestuia de monitorizare a executării prezentului Contract şi va solicita
personalului să poarte şi să aibă la vedere însemnele de identificare pe toată durata
furnizării/prestării Serviciului.
(4) Delegatul se va asigura că personalul propriu este permanent supervizat şi îşi îndeplineşte
îndatoririle în conformitate cu prezentul Contract.
(5) Pe perioada executării prezentului Contract, Delegatul se va conforma politicilor referitoare la
conduita personalului (inclusiv cele referitoare la măsurile de siguranţă) existente în Regulamentul
intern al său. Delegatarul va avea dreptul să solicite Delegatului comunicarea Regulamentului intern
şi modificarea Regulamentului intern în măsura în care solicitarea de modificare este rezonabilă, în
legătură cu dispoziţii ale Regulamentului care afectează modul de prestare a Serviciului şi în
conformitate cu Legea aplicabilă. După aprobarea Regulamentului intern, Delegatul îl va afişa la loc
vizibil şi îl va aduce la cunoştinţă tuturor angajaţilor, făcând dovada acestei formalităţi către
Delegatar prin prezentarea semnăturilor de luare la cunoştinţă. Delegatul va lua măsuri disciplinare
corespunzătoare împotriva oricărei persoane angajate de acesta care nu respectă prevederile
regulamentului intern.
(6) Delegatul este răspunzător în întregime de angajarea şi de condiţiile de lucru ale angajaţilor săi.
(7) Delegatul este răspunzător şi va suporta toate costurile şi cheltuielile legate de angajarea
personalului, de transportul acestuia, de condiţiile de muncă oferite (ex. echipament de protectie) şi
achitarea la timp a tuturor drepturilor salariale.
(8) Personalul angajat al Delegatului beneficiază de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv
sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri anuale, pe categorii profesionale de angajaţi,
în vederea perfecţionării acestora, prin participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri.
(9) Numărul angajaţilor Delegatului va fi stabilit de acesta, în funcţie de politicile proprii, dar să fie
suficient pentru furnizarea/prestarea Serviciului, în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini.
(10) Delegatul va lua toate măsurile necesare privind igiena, sănătatea, securitatea la locul de
muncă şi normele de protecţie a muncii, în conformitate cu Legea. Delegatul va aplica metode sigure
de lucru pentru toate activităţile prestate în sensul Contractului sau orice alte activităţi care au
legătură cu acesta, pentru a asigura securitatea şi sănătatea propriilor angajaţi, precum şi a
reprezentanţilor Delegatarului şi a oricărei alte persoane care intră în incintele Delegatului. Principiile
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şi metodele privind sănătatea şi securitatea în muncă aplicate de Delegat vor fi în conformitate cu
Legea.

ARTICOLUL 37 - CONFIDENŢIALITATE
(1) Părţile convin că prevederile prezentului Contract nu vor fi tratate ca Informaţii Confidenţiale şi
pot fi dezvăluite fără restricţii.
(2) Fiecare Parte va păstra confidenţiale toate Informaţiile Confidenţiale, astfel cum au fost acestea
definite la Art. 1 („Definiţii şi Interpretare”), primite de la cealaltă Parte şi va face toate eforturile
pentru a împiedica salariaţii şi alte persoane aflate în relaţii de subordonare sau colaborare să
dezvăluie astfel de Informaţii Confidenţiale vreunei persoane.
(3) Alineatul (2) de mai sus nu se va aplica:
a) niciunei dezvăluiri de informaţii care este solicitată de către orice persoană care îşi
îndeplineşte obligaţiile conform prezentului Contract, în scopul îndeplinirii acelor obligaţii;
b) oricărei informaţii cu privire la care o Parte poate demonstra că este deja sau devine general
disponibilă şi în domeniul public, altfel decât în urma încălcării prezentului Articol;
c)

oricărei dezvăluiri cu scopul de a permite luarea unei decizii de către o Autoritate Competentă
sau de către o instanţă judecătorească ori tribunal arbitral;

d) oricărei dezvăluiri care este solicitată în temeiul oricărei cerinţe prevăzute de Lege care are
efecte asupra Părţii care face dezvăluirea sau al regulilor oricărei burse de valori sau Autorităţi
Competente, care are forţă juridică obligatorie sau, dacă nu are forţă juridică obligatorie,
conformarea faţă de aceasta constituie o practică generală a persoanelor supuse
reglementărilor bursei de valori sau ale Autorităţii Competente respective;
e) oricărei dezvăluiri de informaţii care sunt deja în mod legal în posesia Părţii ca destinatar,
înainte de dezvăluirea acestora de către Partea care face dezvăluirea;
f)

oricărei furnizări de informaţii către consultanţii profesionali ai Părţilor;

g) oricărei dezvăluiri de către Delegatar a unor informaţii legate de Serviciu şi oricărei alte
informaţii care pot fi solicitate în scopul efectuării unui proces de audit, către un delegat
ulterior cu privire la Serviciu, inclusiv către consultanţii săi, în cazul în care Delegatarul decide
organizarea unei noi proceduri pentru atribuirea gestiunii Serviciului;
h) oricărei înregistrări sau evidenţe a Autorizaţiilor şi înregistrări de proprietate necesare; sau
i)

oricărei dezvăluiri făcute în scopul examinării şi certificării conturilor uneia dintre Părţi.

(4) Când dezvăluirea este permisă în baza alineatului de mai sus, altfel decât conform literelor b),
d), e), g) şi h) de mai sus, Partea care furnizează informaţiile se va asigura că destinatarul
informaţiilor este supus aceloraşi obligaţii de confidenţialitate ca şi cele cuprinse în prezentul
Contract.
(5) Delegatul nu va utiliza prezentul Contract sau orice informaţii emise sau furnizate de sau în
numele Delegatarului în legătură cu prezentul Contract altfel decât pentru scopurile prezentului
Contract, decât cu acordul scris al Delegatarului.
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(6) La sau înainte de Data Încetării, Delegatul se va asigura că toate documentele sau evidenţele
computerizate aflate în posesia, detenţia sau sub controlul său, care conţin informaţii referitoare la
Serviciu sunt transmise Delegatarului.

ARTICOLUL 38 – PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI DREPTURI DE AUTOR
(1) Desenele, planurile, specificaţiile, instrucţiunile, manualele şi alte documente create, produse
sau comandate de către Delegat şi care se raportează la furnizarea/prestarea Serviciului şi drepturile
de autor care sunt legate de acesta, precum şi toate drepturile de proprietate intelectuală ale
Delegatului sunt şi vor rămâne proprietatea acestuia. Cu toate acestea, Delegatul se obligă ca, la
solicitarea rezonabilă a Delegatarului şi în măsura posibilului, să acorde Delegatarului drepturi de
utilizare asupra acestora corespunzătoare scopului solicitării, pe baza unui acord scris în acest sens,
precizând toate condiţiile tehnice, economice, juridice şi durata folosirii lor.
(2) De asemenea, metodele şi know-how-ul dezvoltate de Delegat sunt şi vor rămâne proprietatea
exclusivă a Delegatului. Delegatarul se angajează expres să nu divulge acest know-how, în totalitate

sau în parte, către terţi, oricine ar fi aceştia.

ARTICOLUL 39 – TAXE
Toate obligaţiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgând din prestarea Serviciului sau din activitatea
proprie vor fi suportate de către Partea căreia, în conformitate cu Legea, îi incumbă respectiva
obligaţie fiscală.

ARTICOLUL 40 - CHELTUIELI
Doar dacă nu este altfel stipulat în mod expres în acest Contract, fiecare Parte îşi va plăti propriile
costuri şi cheltuieli (inclusiv onorariile şi cheltuielile agenţilor săi, reprezentanţilor, consilierilor şi
contabililor) necesare pentru pregătirea, semnarea, îndeplinirea şi respectarea termenilor acestui
Contract.

ARTICOLUL 41 – CONFLICTUL DE INTERESE
(1) Delegatul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie care are
sau poate avea ca efect compromiterea executării prezentului Contract în mod obiectiv şi imparţial.
Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale,
legăturilor de familie sau emoţionale ori al altor legături sau interese comune Oricare ar fi situaţia,
apariţia unui conflict de interese trebuie notificată de către Delegat imediat Delegatarului, în scris.
(2) Delegatul va garanta că personalul său, inclusiv cel de conducere, nu se află într-o situaţie care
poate da naştere unui conflict de interese. Delegatul va înlocui, imediat şi fără nici un fel de
compensaţie din partea Delegatarului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de
situaţie.
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(3) Delegatarul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Delegat în conformitate cu
prevederile prezentului Articol sunt adecvate şi de a solicita luarea de măsuri suplimentare dacă va
considera acest lucru ca fiind necesar.
(4) Delegatul se va abţine de la orice legături şi relaţii, comerciale sau de altă natură, care au sau
pot avea ca efect compromiterea independenţei sale sau a personalului său. În cazul în care Delegatul
nu poate menţine această independenţă, Delegatarul are dreptul de a rezilia Contractul, conform
procedurii prevăzute de Articolul 35 (“Rezilierea Contractului”) fără a aduce atingere dreptului
Delegatarului de a solicita despăgubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situaţii.

ARTICOLUL 42 – REPREZENTANŢII PĂRŢILOR
(1) Pentru executarea prezentului Contract, în relaţia sa cu Delegatarul, Delegatul va numi o
persoană ca „Manager de Contract”, care va asigura comunicarea corespunzătoare cu partenerii
contractuali.
(2) Delegatarul va numi de asemenea reprezentanţii săi care vor asigura comunicarea cu Delegatul.
(3) Fiecare Parte este îndreptățită să înlocuiască persoanele de contact, coordonatele şi adresele
menţionate în prezentul Contract, cu condiţia de a notifica în prealabil cealaltă Parte. Notificarea se
va face în scris şi va fi comunicată cu cel puţin 3 (trei) Zile Lucrătoare înainte ca modificarea să
devină efectivă. Orice comunicare trimisă la vechile adrese, coordonate sau persoane de contact va
fi considerată valabil efectuată dacă Partea care a modificat aceste elemente nu a comunicat
corespunzător notificarea prevăzută în prezentul alineat.

ARTICOLUL 43 - COMUNICĂRI
(1) Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie
transmisă în scris, în limba română, la următoarele adrese şi în atenţia următoarelor persoane:
a) Pentru Delegat
În atenţia: Manager de Contract, Dl./D-na ………………………
Adresa: …………………
Fax: ……………………………
E-mail: ………………..............
b) Pentru Delegatar
În atenţia: Dl./D-na. ……………………
Adresa: ………………………….
Fax: …………………………
E-mail: …………………………
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
(3) Comunicările între părţi se pot face şi prin, fax sau e-mail sub condiţia confirmării de primire.
(4) Dacă notificarea este transmisă prin poştă, aceasta se va face prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire şi este considerată ca fiind primită de destinatar la data menţionată de oficiul
poştal de destinaţie pe confirmarea de primire.
(5) Dacă notificarea este transmisă prin fax sau e-mail, ea va considerată primită în prima Zi
Lucrătoare după data transmiterii.
(6) Notificările orale nu vor fi luate în considerare drept comunicări de vreuna dintre Părţi dacă nu
sunt confirmate prin una dintre metodele prevăzute în alineatele de mai sus.

ARTICOLUL 44 – DREPTURILE TERŢILOR
Nici un element din prezentul Contract, fie expres, fie implicit, nu va conferi drepturi sau compensaţii
conform sau în temeiul prezentului Contract vreunei alte persoane, alta decât Părţile, nici nu va
elibera sau exonera de obligaţii sau răspundere vreo altă persoană, terţă faţă de vreuna dintre Părţi,
nici nu va conferi vreun drept de subrogare sau vreun drept de acţiune împotriva vreunei Părţi din
prezentul Contract.

ARTICOLUL 45 - RENUNŢARE
Renunţarea unei Părţi de a invoca încălcarea unei clauze contractuale sau a unei obligaţii de către
cealaltă Parte nu va fi interpretată în nicio circumstanţă ca renunţare la invocarea viitoarelor încălcări
ale aceleaşi sau ale alte clauze contractuale ori ale aceleaşi sau ale alte obligaţii ce către aceeaşi
Parte. Dacă oricare dintre Părţi încalcă o obligaţie contractuală, renunţarea din partea Părţii
prejudiciate de a invoca dreptul său de a cere executarea obligaţiei contractuale nu va fi interpretată
ca o renunţare la dreptul însuşi. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către una dintre Părţi
a unui drept conferit de prezentul Contract nu poate fi interpretat ca o renunţare la dreptul respectiv.

ARTICOLUL 46 – NULITATEA CONTRACTULUI ŞI DIVIZIBILITATEA PREVEDERILOR SALE
(1) Dacă în orice moment ulterior Datei Intrării în Vigoare, orice articol sau prevedere a prezentului
Contract sunt declarate de orice instanţă de judecată competentă ca fiind nelegale, nule sau ca
inaplicabile, conform Legii, respectivul articol sau prevedere nu va avea forţă juridică şi efect juridic,
dar nelegalitatea sau inaplicabilitatea lor nu va avea vreun efect asupra validităţii şi aplicabilităţii
oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, care vor rămâne în continuare valide şi aplicabile în
măsura permisă de Lege.
(2) Nulitatea sau inaplicabilitate oricărui articol sau oricărei prevederi din prezentul Contract va fi
stabilită în conformitate cu Articolul 49 („Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor”) din prezentul
Contract. Părţile convin să depună toate eforturile pentru a negocia o modificare echitabilă a
articolelor sau prevederilor acestui Contract care sunt anulate sau inaplicabile, iar validitatea sau
aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate prin aceasta.
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ARTICOLUL 47 – MENŢINEREA UNOR PREVEDERI DUPĂ DATA ÎNCETĂRII
Părţile convin ca la încetarea din orice cauze a Contractului, prevederile privind obligaţiile Delegatului
de menţinere a continuităţii Serviciului pentru o perioadă de 90 (nouăzeci) de Zile, precum şi Articolul
49 (“Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor”), Articolelor 24-25 (“Răspunderea, Penalităţi şi
despăgubiri

în

sarcina

Delegatului”),

Articolul

29

(“Recuperarea

debitelor”),

Articolul

37

(“Confidenţialitate”), Articolul 39 (“Taxe”), Articolul 48 (“Declaraţii şi garanţii”) vor rămâne în vigoare
şi îşi vor produce efectele în legătură cu toate aspectele contractuale care pot apărea sau se pot
menţine în continuare după Data Încetării Contractului.

ARTICOLUL 48 - DECLARAŢII ŞI GARANŢII
(1) Fără a aduce atingere oricăror garanţii sau condiţii prevăzute de Lege și în plus faţă de orice alte
declaraţii și garanţii acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatul declară şi garantează
Delegatarului că cele stipulate în prezentul Articol sunt declaraţii corecte şi complete la Data Semnării
şi că vor fi corecte şi complete la Data Începerii, precum şi pe toată Durata Contractului:
a) Delegatul este o societate legal constituită, conform Legii din România;
b) Delegatul are puteri depline, autoritatea şi capacitatea necesare să semneze şi să ducă la
îndeplinire prezentul Contract, precum şi fiecare dintre celelalte documente care urmează să fie
furnizate de către Delegat ulterior Datei Semnării. Prezentul Contract este, iar celelalte documente
şi acte ce vor fi furnizate de către Delegat ulterior Datei Semnării vor fi legal şi valabil semnate şi
executate de către Delegat, constituind convenţii valide şi opozabile Delegatului, ce pot face obiectul
executării integrale de către Delegat, conform termenilor acestora;
c) Pe Durata Contractului, actul constitutiv al Delegatul nu va fi modificat sau completat în vreun
mod care ar face executarea prezentului Contract nelegală sau în contradicţie cu alt document
statutar al Delegatului;
d) Delegatul are capacitatea organizaţională şi financiară pentru a executa Contractul, pentru a
gestiona Serviciul şi pentru a-şi îndeplini obligaţiile sale contractuale şi va avea deplină autoritate
pentru efectuarea plăţilor şi va plăti toate sumele datorate în baza prezentului Contract, conform
prevederilor acestuia;
e) Prezentul Contract instituie obligaţii care pot face obiectul executării, acceptate în totalitate de
către Delegat;
f) Nu există nicio acţiune în justiţie, in arbitraj,

nicio procedură sau proces sau investigaţie fie

judiciară, fie extra-judiciară, pe rol sau iminentă împotriva Delegatului, nici sentinţe judecătoreşti,
hotărâri arbitrale nefavorabile, nici alte proceduri care ar putea avea ca efect împiedicarea
Delegatului de a executa obligaţiile sale asumate prin prezentul Contract sau care ar putea afecta
executarea Contractului, conform obiectivelor stabilite de către Delegatar;
h) Încheierea de către Delegat a prezentului Contract şi executarea obligaţiilor rezultate din prezentul
Contract de către Delegat nu contravin, nu vor duce la o încălcare sau neîndeplinire a obligaţiilor sale
din partea Delegatului conform:
(i)

vreunei Legi aplicabile Delegatului;
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(ii)

actului constitutiv sau oricărui document statutar al Delegatului;

(iii)

vreunui contract sau alt document la care Delegatul este parte sau la care Delegatul
este obligat sau al cărui obiect sunt orice active, venituri sau garanţii ale Delegatului.

i) Toate garanţiile, declaraţiile, recunoaşterile Delegatului privind obligaţiile şi responsabilitatea lui în
baza prezentului Contract au efect cumulativ şi niciuna nu va fi interpretată în mod separat de
celelalte.
(2) Fără a aduce atingere oricăror garanţii sau condiţii prevăzute de Lege și în plus faţă de orice alte
declaraţii și garanţii acordate prin clauzele prezentului Contract, Delegatarul declară şi garantează
Delegatului că cele stipulate în prezentul Articol sunt declaraţii corecte şi complete la Data Semnării
şi că vor fi corecte şi complete la Data Începerii, precum şi pe toată Durata Contractului:
a) Delegatarul are puteri depline, autoritatea şi capacitatea necesare să semneze şi să ducă la
îndeplinire prezentul Contract, precum şi fiecare dintre celelalte documente care urmează să fie
furnizate de către Delegatar ulterior Datei Semnării;
b) Încheierea prezentului Contract a fost legal aprobată prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale
Delegatarului, nicio altă aprobare sau formalitate administrativă suplimentară nefiind necesară;
c) Delegatarul are dreptul de a delega Delegatului gestiunea Serviciului pe bază de exclusivitate
pentru întreaga Arie a Delegării;
d) Încheierea de către Delegatar a prezentului Contract şi executarea obligaţiilor rezultate din
prezentul Contract de către Delegatar nu contravin, nu vor duce la o încălcare sau neîndeplinire a
obligaţiilor sale din partea Delegatarului conform:
i. vreunei Legi aplicabile Delegatarului;
ii. vreunui act administrativ sau decizii judecătoreşti aplicabile Delegatarului;
iii. vreunui contract sau alt document la care Delegatarul este parte sau la care este obligat sau
al cărui obiect sunt orice active, venituri sau garanţii ale Delegatarului.
e) Obligaţiile asumate de către Delegatar prin Contract sunt obligaţii asumate în conformitate cu
prevederile legale, valabile, având caracter obligatoriu în baza Legii.

ARTICOLUL 49 – LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
(1) Părţile convin că acest Contract va fi interpretat şi executat conform legilor din România.
(2) În cazul unei dispute sau neînţelegeri privind interpretarea sau executarea Contractului, Părţile
vor depune toate eforturile necesare pentru a soluţiona pe cale amiabilă orice dispută în termen de
30 (treizeci) de Zile (sau o perioadă mai lungă dacă Părţile convin astfel) din momentul în care una
dintre Părţi a comunicat în scris celeilalte Părţii existenţa unei dispute şi obiectul acesteia. Dacă
disputa nu poate fi soluţionată pe cale amiabilă, atunci oricare dintre Părţi poate notifica în scris
despre imposibilitatea ajungerii la o soluţie şi în urma acestei notificări fie Parte care a trimis
notificarea, fie Partea notificată poate supune spre soluţionare disputa în faţa instanței arbitrale de
pe lângă Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a
României.
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Prezentul Contract este încheiat în limba română, în 4 (patru) exemplare originale, câte 2 (două)
pentru fiecare Parte.

SEMNĂTURI

DELEGATAR

DELEGAT
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ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „DOBROGEA”

ROMÂNIA

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

„ privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, prin achiziție publică de servicii, a
activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din
Zona 2 de colectare deșeuri a Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a
infrastructurii”
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DATE GENERALE
Cadrul proiectului
Judetul Constanța, face parte din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est, care este compusa din judetele:
Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea și Vrancea. Situat în sud-estul țării, județul Constanța se
învecineaza cu județul Tulcea, în nord, Marea Neagra spre est, fluviul Dunarea la vest, Bulgaria în
sud.
Din punct de vedere administrativ, județul Constanța este format din trei municipii (Constanța –
resedința de județ, Mangalia și Medgidia), 8 orașe (Cernavodă, Eforie, Hârșova, Murfatlar, Năvodari,
Negru-Vodă, Ovidiu, Techirghiol), 59 comune și 188 sate.
Aria de proiect este reprezentata de 57 de unitățile administrativ – teritoriale din judeţ și UAT Județul
Constanța, care sunt în prezent membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea”,
înființată în anul 2013.
În data de 29.03.2019, a fost încheiat un Protocol între CJ Constanța – ADI „Dobrogea” – Iridex
Grup Salubrizare S.R.L, privind integrarea în SMID a Depozitului și a Stației de sortare de la
Costinești, pentru tratarea și depozitarea deșeurilor municipale din zona 2 de colectare deșeuri a
județului Constanța.
Protocolul încheiat cu operatorul Iridex prevede, pe lângă Depozitul și Stația de Sortare care fac
obiectul integrării în SMID, intenția părților de integrare în proiect și instalația TMB realizată de
operatorul IRIDEX din fonduri proprii. Instalația TMB nu a făcut obiectul integrării în SMID la
momentul elaborării și aprobării Aplicației de Finanțare, deoarece nu exista.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” organizează procedura de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, conform Actului Adițional nr.1 la Documentul de
Poziție, privind desemnarea operatorului pentru prestarea serviciilor de sortare, tratare și depozitare
a deșeurilor municipale din zona 2 de colectare deșeuri a județului Constanța.
Aria delegării care face obiectul prezentului Caiet de sarcini include următoarele UAT-uri:
Orașele: Eforie, Techirghiol, Negru Vodă
Comunele: Bărăganu, Cherchezu, Chirnogeni, Cumpăna, Comana, Mereni, Pecineaga, Topraisar,
Tuzla, Amzacea.
Prezentul Caiet de sarcini face parte din documentația de atribuire a contractului de delegare a
gestiunii, prin achiziție publică de servicii, a activităților de sortare, tratare și depozitare a deșeurilor
municipale din zona 2 de colectare deșeuri a județului Constanța.
Caietul de sarcini include și cerințele Ordinului ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de
sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor. În Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini
este prezentat Sistemul de Management Integrat implementat la nivelul județului Constanța.
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Datele titularului
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”
Adresa: Aleea Magnoliei nr.2, et.2, camera 205, Localitatea Constanța, Județul Constanța
Telefon: : +40341 454 421
Fax : +40341 454 435
Email:contact@adidobrogea.ro

Obiectul contractului
Contractul ce urmează a fi atribuit are ca obiect prestarea de către Operatorul Economic a
următoarelor activităţi componente ale serviciului de salubrizare, fără punerea la dispoziție a
infrastructurii:
•

sortarea deşeurilor municipale și a celor similare colectate din zona 2 de colectare, în stația
de sortare de la Costinești;

•

organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din zona
2 de colectare, în instalația de tratare mecano-biologică de la Costinești.

•

depozitarea deșeurilor în depozitului clasa B de la Costinești.

Obiectul caietului de sarcini
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de
salubrizare, stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, cerințele tehnice și
organizatorice minimale necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică și de referinţă în
vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare indiferent de modul
de gestiune adoptat.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţilor serviciului
de salubrizare și constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea
și stingerea incendiilor și la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării
activităţiilor listate în Capitolul 2 al prezentului document şi care sunt în vigoare.
Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare,
parte a documentației de atribuire.
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Durata contractului
Durata contractului va fi de 5 ani.
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DESCRIEREA INSTALAȚIILOR
Stația de sortare

1.1.1 Aria deservită de stația de sortare
Stația de sortare de la Costinești, va asigura sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat din zona
2 de colectare a Județului Constanța. Populația deservită de stația de sortare este de circa 49.879
locuitori, din care 23.186 locuitori din mediul urban și 26.693 locuitori în mediul rural.

1.1.2 Tipuri și cantități de deșeuri sortate
Deșeurile menajere și similare (inclusiv deșeurile din piețe) vor ajunge la stația de sortare colectate
pe 3 fracții, și anume: hârtie/carton, plastic/metal și sticlă. Deșeurile reciclabile (hârtie/carton,
plastic/metal) vor fi sortate, iar deșeurile de sticlă vor fi stocate temporar pe amplasament în vederea
transportului la reciclatori.
Conform estimărilor cantitatea medie anuală de deșeuri reciclabile (mai puțin deșeurile din sticlă)
sortate la Costinești va fi de circa 2.700 tone/an (cu variații între 2.600 tone/an și 2.800 tone/an).
În ceea ce privește deșeurile de sticlă colectate separat, cantitatea medie estimată este de circa 204
tone în anul 2023, urmând ca în următorii ani cantitatea să scadă (cu variații între 104 tone/an și 194
tone/an), și ca urmare a implementării sistemului garanție-returnare (SGR) reglementat de HG nr.
1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.
În urma sortării se estimează că va rezulta o cantitate care variază între 2.000-2.300 tone/an deșeuri
de hârtie/carton, plastic, metal și sticlă care vor fi trimise la valorificare. Reziduurile de la sortare
(aprox – 700 t/an) vor fi transferate la instalația TMB Costinești care se află pe același amplasament
cu depozitul Costinești.
Estimările au fost realizate în cadrul Studiului de oportunitate (varianta revizuită în martie 2022) și
se bazează pe ipoteze care nu sunt verificate prin măsurători (cantități generate în prezent, compoziția
deșeurilor menajere, compoziția deșeurilor similare celor menajere etc.). În consecință cantitățile de
deșeuri pot varia cu până la 20%.
Categorie deșeu
Deșeuri reciclabile Zona 2 - H/C
Deșeuri reciclabile Zona 2 - P/M
Deșeuri reciclabile Zona 2 - S
TOTAL LEMN
TOTAL INPUT

2023
1,477
1,355
204
0
3,036

2024
1,466
1,299
194
0
2,959

2025
1,465
1,204
105
0
2,774

2026
1,457
1,197
105
0
2,759

2027
1,450
1,191
104
0
2,745
6

TOTAL INPUT FĂRĂ STICLĂ
Reciclabile sortate și transmise la
reciclatori (75% din input)
Reziduuri din sortare

2,832

2,765

2,668

2,655

2,641

2,271
765

2,213
747

2,080
694

2,069
690

2,059
687

1.1.3 Descrierea procesului tehnologic
Procesul tehnologic se va desfășura în conformitate cu cerințelor din Autorizația Integrată de Mediu,
astfel încât sortarea deșeurilor reciclabile și valorificarea acestora să respecte indicatorii de
performanță.

1.1.4 Cerințe minime de operare
Procesul de sortare a deșeurilor trebuie să se desfășoare astfel încât să fie respectate cerințele
documentației de atribuire, precum și toți indicatorii de perfomanță stabiliți.
Conform Ordinului ANRSC 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a localitaţilor, prestarea activitaţii de sortare a deșeurilor municipale se va executa astfel
încât să se realizeze:
a) continuitatea activitaţii, indiferent de anotimp și condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor
contractuale;
b) controlul calitaţii serviciului prestat;
c) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activitaţii;
d) ţinerea la zi a documentelor cu privire la cantitaţile de deșeuri de reciclabile sortate și predate
agenţilor economici valorificatori;
e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice
locale, în condiţiile legii;
f) prestarea activitaţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea
costurilor de prestare a serviciului;
g) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje
prin preluarea responsabilitaţii de la operatorii economici autorizaţi în acest scop de Ministerul
Mediului Apelor și Padurilor;
h) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.
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Instalația de tratare mecano-biologică
1.2.1 Aria deservită
Instalația de tratare mecano-biologica de la Costinești, va asigura tratarea mecano-biologica a
deșeurilor municipale reziduale colectate separat din Zona 2 de colectare. Vor fi tratate deșeurile
reziduale colectate separat, deșeurile din piețe și reziduurile de la stațiile de sortare Costinești și
Cumpăna.
Populația deservită de instalația de tratare mecano-biologica este de circa 63.445 locuitori, din care
23.186 locuitori în mediul urban și 40.259 locuitori în mediul rural.

1.2.2 Tipuri și cantități de deșeuri tratate
Următoarele categorii de deşeuri, separate la sursa, vor fi acceptate în vederea tratării în staţia TMB
Costinești:
• deșeuri reziduale, menajere și similare (inclusiv deșeuri din piețe), colectate separat din zona
2 de colectare;
•

bio-deșeuri, menajere și din piețe, colectate separat din zona 2 de colectare.

Tehnologia de tratare mecano-biologica cuprinde două etape:
• etapa de tratare mecanică
• etapa de tratare biologică care este de tip activ şi are loc în două faze
- faza 1, de descompunere aerobă intensivă, constă în aerarea forțată a celulelor de
material mărunțit. Fiecare incintă trebuie să fie prevăzută cu sistem de ventilaţie, filtru
de praf și dezodorizare;
- faza 2, de maturare, constă în obţinerea de material bio-stabilizat.
În vederea respectării prevederilor legale privind pre-tratarea deșeurilor înaintea depozitării, la
instalația TMB Costinești vor fi transportate și reziduurile de la stațiile de sortare Costinești și
Cumpăna.
Cantitatea estimata de deșeuri ce urmează a intra în stația de TMB este în medie 12.000 tone/an (cu
variații între 11.600 tone/an și 12.600 tone/an).
Cantități de deșeuri tratate la instalația TMB Costinești(tone)
Categorie deșeu
Deșeuri menajere Zona 2 - rezidual
Deșeuri similare Zona 2 - rezidual
Deșeuri din piețe Zona 2 - rezidual
Total REZIDUAL Zona 2
Reziduuri de la Stația de sortare Cumpăna
Reziduuri de la Stația de sortare Costinești
TOTAL INPUT MBT - REZIDUAL

2023
9,118
2,664
1
11,784

2024
8,852
2,582
1
11,435

2025
8,541
2,482
1
11,025

2026
8,479
2,470
1
10,950

2027
8,435
2,457
1
10,893

110
765
12,658

108
747
12,289

102
694
11,820

101
690
11,741

101
687
11,681
8

Reziduuri din MBT+ material
biostabilizat (61% din input)-se
depoziteaza

7,721

7,496

7,210

7,162

7,125

Compoziția și cantitatea deșeurilor estimate a fi primite poate varia pe parcursul unui an sau de
la an la an. Cantitatea aferenta fiecarei luni poate varia din cauza schimbarilor sezoniere. Operatorul
trebuie sa fie pregatit sa gestioneze cantitățile de deșeuri independent de fluctuatiile anuale, lunare și
zilnice și trebuie să poata face față valorilor de varf.
Instalația TMB Costinesti conform AIM include și celule de compostare pentru tratarea biodeșeurilor
(inclusiv deșeuri verzi) colectate separat. În tabelul de mai jos sunt prezentate cantitățile de deșeuri
estimat a fi compostate, cantitatea de compost rezultată, precum și estimarea privind reziduul de la
compostare.
Compostarea biodeșeurilor la TMB Costinești (tone)
Categorie deșeu
Biodeșeuri din piețe Zona 2
Deseuri verzi din menajer Zona 2
Total input
Compost rezultat (43%)
Reziduuri de la compostare (10%)

2023
4
2,061
2,065
888
206

2024
4
1,988
1,992
857
199

2025
4
1,940
1,944
836
194

2026
4
1,930
1,934
832
193

2027
4
1,920
1,924
827
192

Operatorul instalației va trebui să-și organizeze activitatea astfel încât să asigure compostarea întregii
cantități. Una din posibilități este utilizarea capacității rămase neutilizată de la celulele de tratare
biologică a deșeurilor reziduale.

1.2.3 Descrierea procesului tehnologic
Procesul tehnologic se va desfășura în conformitate cu cerințelor din Autorizația Integrată de Mediu
astfel încât, toată cantitatea de deșeuri intrată în stație să fie tratată inaintea depozitării cu respectarea
indicatorilor de performanță.
Valorificarea materialului biostabilizat/compostului
Produsul rezultat după procesul de biostabilizare/compostare va fi valorificat ca material compostat
sau se va folosi ca material inert de acoperire pe suprafața de lucru a depozitului de deșeuri. Refuzul
(fracția necompostată) va fi eliminat prin depozitare.

1.2.4 Cerințe minime de operare
Procesul de tratare mecano-biologică a deșeurilor trebuie să se desfășoare astfel încât să fie respectate
cerințele documentației de atribuire, precum și toți indicatorii de perfomanță stabiliți.
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1.2.5 Laborator analize
În vederea stabilirii parametrilor fizico chimici ai deșeurilor, operatorul va asigura printr-un laborator
de analize acreditat măsurarea următorilor indicatori:
- valoare Ph;
- temperatura;
- densitate deșeu;
- conținut de apă;
- conținut de gudroane;
- conductivitate;

Depozitul Costinești
1.3.1 Amplasament
Amplasamentul depozitului este situat în extravilanul satului Schitu, parcela A453/15 cu următoarele
vecinătăţi:
• La nord: teren agricol, localitatea Schitu, comuna Costinesti, la circa 1,2 km;
• La est : teren agricol și faleza M. Negre la circa 1,6 Km;
• La sud: drum exploatare și teren agricol, localitatea 23 August, la circa 2 km;
• La vest: teren agricol și DN38 Constanta – Mangalia, la circa 1,4 km.

1.3.2 Aria deservită
Depozitul ecologic de la Costinești va asigura depozitarea deșeurilor de clasa B, colectate din Zona
2 de colectare după ce au fost supuse tratării.
Populația deservită de depozitul ecologic Costinești este de circa 63.445 locuitori, din care în mediul
urban 23.186 locuitori și 40.259 locuitori din mediul rural.

1.3.3 Tipuri și cantități de deșeuri depozitate
Operatorul depozitului Costinești va asigura toate măsurile necesare pentru ca toate deşeurile pe care
le preia în vederea eliminării finale în depozitul conform să respecte condiţiile prevăzute în
Autorizaţia Integrată de Mediu și care îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în Ordinul
Ministerului Mediului și Gospodaririi Apelor nr. 95 din 2005.
Cantitatea estimată de deșeuri ce urmează a fi depozitată este în medie de 8.100 tone/an cu variații
între 7.900 tone/an și 8.400 tone/an.
Categorie deșeu
Reziduuri MBT + material biostabilizat
Reziduu de la compostare
Reziduu deșeuri voluminoase (50%)

2023
7,721
206
201

2024
7,496
199
213

2025
7,210
194
304

2026
7,162
193
302

2027
7,125
192
301
10

Reziduuri DCD (50%)
TOTAL deseuri depozitate

271
8,399

359
8,267

357
8,066

355
8,013

353
7,972

Categoriile de deşeuri acceptate la depozitare sunt: output rezultat din tratarea deşeurilor municipale,
reziduuri deșeuri voluminoase și reziduuri DCD.
Compoziția și cantitatea deșeurilor estimate a fi primite poate varia pe parcursul unui an sau de
la an la an. Cantitatea aferenta fiecarei luni poate varia din cauza schimbarilor sezoniere. Operatorul
trebuie sa fie pregatit sa gestioneze cantitățile de deșeuri independent de fluctuatiile anuale, lunare și
zilnice și trebuie să poata face față valorilor de varf.

În acest scop toate vehiculele care vin la Depozitul Costinești trebuie să treacă obligatoriu prin zona
de control pentru a se asigura:
- controlul de recepţie:
- verificarea documentelor (cantitate, caracteristici, sursa de provenienţa, natura deşeurilor,
conformarea cu analiza de declaraţie , date despre transportor);
- inspecţia vizuala, în vederea controlului stării de agregare a deşeurilor (nămol de epurare) și
pentru verificarea conformării deşeurilor transportate cu documentele însoţitoare;
- prelevarea probelor, daca este cazul, și efectuarea analizei de control (rapida) daca este cazul;
- înregistrare cantitate de deşeuri intrată (prin cântărire pe platfonna elect ronică de cântărire auto);
- toate deşeurile recepţionate vor fi procesate chiar și în situaţii deosebite cum ar fi: defecţiuni ale
uneia din instalaţii , fenomene meteo deosebite, capacitatea de primire a instalaţiilor este depăşită.
Deşeurile acceptate la Depozitul conform Costinești trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
-să fie livrate numai de transportatori autorizaţi, cu excepţia transportatorilor particulari, care aduc
deşeuri în cantităţi mici;
-să se regăsească în lista deşeurilor acceptate la depozitul Costinești, conform Autorizaţiei Integrate
de Mediu și a Manualului de operare;
-sa fie însoţite de documentele necesare, conform Normativului tehnic și criteriilor de recepţie
prevăzute de operatorul de la Costinești, conform propriilor proceduri.

1.3.4 Descrierea procesului tehnologic
Pentru depozitarea deşeurilor municipale procesul tehnologic este urmatorul:
descărcarea la locul de depozitare;
- împrăştiere și compactare, pentru reducerea volumului;
- aşternere de straturi de acoperire, periodic.
Operatorul depozitului are obligatia sa respecte, la primirea deșeurilor în depozit, urmatoarele
proceduri de receptie în conformitate cu cerintele BAT:
a) verificarea documentatiei privind cantitatile și caracteristicile deseurilor, originea și natura lor,
inclusiv buletine de analiza pentru deseurile industriale, iar pentru deseurile municipale, cand exista
suspiciuni, precum și date privind identitatea producatorului sau a destinatarului deseurilor;
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b) inspectia vizuala a deseurilor la intrare și la punctul de depozitare si, dupa caz, verificarea
conformitatii cu descrierea prezentata în documentația înaintată de destinator, conform procedurii
stabilite la pct. 3.1 nivelul 3 din Anexa 2 la Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu
modificările și completările ulterioare;
c) cântărirea deșeurilor;
d) păstrarea, cel puțin o lună, a probelor reprezentative prelevate pentru verificările impuse conform
prevederilor cuprinse la pct. 3.1 nivelul 1 sau nivelul 2 din Anexa 2 la Ordonanța nr. 2/2021 privind
depozitarea deșeurilor, cu modificarile ulterioare, precum și înregistrarea rezultatelor determinărilor;
e) păstrarea unui registru cu înregistrarile privind cantitățile, caracteristicile deșeurilor depozitate,
originea și natura, data livrării, identitatea producătorului, a deținătorului sau, dupa caz, a
colectorului;
Deșeurile nepericuloase (cu excepția deșeurilor municipale) se controlează pe baza formularului de
încărcare – descărcare deșeuri nepericuloase tipizat, cu regim special, al cărui model este prevăzut în
anexa 3 a HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul
României. După semnarea și ștampilarea formularului de către operatorul depozitului, acesta îl
transmite expeditorului deșeurilor pe fax sau prin poștă, cu confirmare de primire. Formularul de
încărcare – descărcare deșeuri nepericuloase este înregistrat într-un registru securizat, înseriat și
numerotat pe fiecare pagină.

1.3.5

Cerințe minime de operare

Principalele etape operaţionale în zona de depozitare finală includ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Planificarea detaliată a sectoarelor de depozitare;
Asigurarea accesului la sectorul de depozitare operaţionala in ziua respectiva;
Deplasarea maşinilor către sectorul de depozitare operaţionala in ziua respectiva;
Descărcarea deşeurilor in locul indicat de operatorul depozitului;
Inspecţia deşeurilor la locul de depozitare;
Imprăştierea deşeurilor conforme in zona de depozitare stabilită pentru ziua respectivă;
Compactarea fiecărui strat de deşeuri depozitat;
Acoperirea temporară a sectorului „in aşteptare";
Construirea digurilor perimetrale (stratul suport al închiderii finale sau stratul de
acoperire temporara, după caz);
Protecţia sectoarelor de depozitare operaţionale cu garduri mobile;
Asigurarea curăţeniei;
Întreţinerea în stare de funcţionare a tuturor instalaţiilor si construcţiilor depozitului:
sistem de colectare si evacuare levigat, bazin colector pentru levigat, cămine de vizita,
drum de acces si drum tehnologic, împrejmuirile fixe si mobile, etc.).
În ceea ce privește monitorizarea activității, din faza de exploatare, se va realiza în
conformitate cu procedurile de control și urmărire a depozitelor de deșeuri prevăzute în anexa
3 la Ordonanța 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.

Fiecare celulă de depozit trebuie sa fie prevazută cu sistem de impermeabilizare și sistem de colectare
a levigatului format din:
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Bariera geologică construită cu o grosime de 0,50 m;
Strat artificial de impermeabilizare – geomembrană din polietilenă de înaltă densitate;
Geotextil de protecție;
Strat drenant din pietriș spălat cu conținut de carbonat de calciu mai mic de 10% cu
grosimea cuprinsa între 0,50 și 0,75 m;
• Conducte de drenaj și colectare din polietilenă de înalta densitate;
• Geotextil de separație.
•
•
•
•

2

CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE
Scopul serviciilor

Este cel prezentat în secțiunea Obiectul contractului din prezentul Caiet de sarcini.

Perioada de mobilizare și data programată pentru începere
Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data intrării în vigoare a Contractului și Data
începerii efective a prestării serviciilor. În timpul Perioadei de mobilizare, Operatorul va anunța
agenții economici care colectează deșeurile municipale și alți operatori posibil interesați, despre
detaliile serviciilor ce vor fi furnizate în baza acestui Contract.
Perioada de mobilizare, respectiv Data de începere sunt definite în Contract.
În timpul Perioadei de mobilizare, Operatorul se va pregăti complet pentru executarea Serviciilor.
Operatorul va obține orice echipament suplimentar, vehicule și facilitati pe care le va considera
necesare pentru a putea executa complet serviciile, va angaja și va pregăti personalul, va implementa
sistemul informatic necesar etc.
În timpul Perioadei de Mobilizare, operatorul va furniza Delegatarului, la fiecare 2 săptămâni, un
raport de progres care să includă:
•

programul de mobilizare a proiectului și progresele la data respectivă;

•

devieri de la programul de mobilizare, motive și măsuri de soluționare;

•

detalii asupra implementării sistemului informatic;

•

alte informații, dacă este cazul.

Rapoartele de progres vor fi transmise în maxim 3 zile de la încheierea perioadei de raportare, în
format letric și format pdf.

Legislație, standarde și linii directoare
Serviciile furnizate de Ofertant vor fi în deplin acord cu toate legile generale și specifice romanești.
Serviciile vor fi conforme cu toate reglementarile regionale și locale.
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Delegatarul și autoritățile administrației publice locale vor implementa regulamentele cadru locale
necesare facilitării Serviciilor așa cum este specificat în prezentul Caiet de sarcini, prin modificarea
sau elaborarea de hotărâri privind gestionarea deșeurilor, după cum este cazul.
Pe toată perioada derulării Contractului, Operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin
acte normative emise de autoritățile competente, conform programelor de conformare la cerințele de
mediu naționale și europene.

Autorizații, permise și licențe
Operatorul va menține valabile pe toata perioada Contractului sau va obține, după caz, toate
permisele, aprobările sau autorizațiile necesare (inclusiv autorizatia de functionare, autorizația de
mediu, autorizația de gospodărire a apelor, în conformitate cu prevederile legale) în vederea operării
instalațiilor (stații de sortare, instalație de tratare mecano-biologică).

Operare și întreținere
Instalațiile trebuie sa fie utilizate doar în scopurile proiectate.
Obligativitatea încheierii contractelor de întreținere și mentenanță a instalațiilor și echipamentelor
revine Operatorului.
Operatorul are obligația de a constitui garanția financiară de mediu în conformitate cu prevederile
art. 13 și ale art. 40 din OG nr. 2/2021.
Operatorul va păstra obiectivele în stare bună, curată și sigură și în condiții sanitare corespunzatoare.
Operatorul va pune la dispozitie suficiente piese de rezerva și consumabile pentru a asigura
functionarea neintrerupta și continua a Serviciului. Operatorul va completa toate piesele de rezerva
și consumabilele din obiective imediat dupa ce acestea au fost scoase.
Operatorul va asigura inspecții regulate ale obiectivelor și va acționa imediat pentru reparare în caz
ca se identifica deteriorari. Operatorul va reabilita imediat instalațiile sau inlocui orice echipament
sau componentă sau orice vehicul necesar pentru operare, pe propria cheltuială, în baza unei
notificări către Autoritatea Contractantă. Operatorul va pune la dispoziția Autorității Contractante
orice documente și informații care îi sunt solicitate în legatură cu exploatarea instalațiilor sau a
depozitului care fac obiectul contractului.
Remedierea defecțiunilor la echipamente se va realiza în maxim 48 de ore de la data, respectiv ora
identificării defecțiunii.
Întreținerea va fi executata numai în conformitate cu cerințele producatorilor și cu Manualele de
operare și întreținere. Întreținerea trebuie sa fie asigurată într-o manieră pro-activă, astfel încât să se
întreprindă actiuni preventive înainte să fie necesare reparații majore.
Personalul de întreținere de la fața locului se va ocupa de operatiunile regulate. Operatiunile majore,
reparațiile generale sau activitățile specializate se pot derula în afara incintei de către companii
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specializate, aprobate și acceptate de către Operator sau firme de întreținere aprobate de către
producător.
În Baza de Date a Operațiunilor se va completa un registru electronic pentru toate problemele legate
de inspectii și întreținere (în care vor fi înregistrate atât reparațiile planificate cât și cele
neplanificate).
Operatorul va fi responsabil de întreținerea și curățarea drumurilor din incintă.
Operatorul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor și costurilor asociate întreținerii și utilizării
clădirilor, a instalațiilor și a utilităților.
Toată întreținerea activităților va avea în vedere protectia mediului. Se va acorda o atenție deosebită
manipulării combustibililor și lubrifianților (benzină, petrol și ulei) și solvenților pentru a preveni
vărsarea acestora și infiltrarea lor în sol.
Levigatul și apa provenită din scurgeri care a fost în contact cu deșeurile, precum și apa provenită
din stația de curățare a echipamentului contaminat (zona de spălare a roților), vor fi direcționate către
sistemul de colectare a levigatului pentru tratare în stația de epurare.
Refuzul (materialele respinse) de la Stația de sortare, respectiv de la Stația de compostare, în cazul
în care îndeplinesc criteriile de depozitare, vor fi transportate de către Operator la Depozitul conform
în mai puțin de douasprezece (12) ore după respingere, pentru a preveni degradarea, mirosurile,
formarea de levigat și atragerea faunei oportuniste.
Pentru colectarea biogazului, celulele depozitului trebuie prevăzute cu sisteme de captare proiectate
și executate conform prescripțiilor din Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor.
Pe parcursul derulării activității, Operatorul are obligația să asigure finanțarea fondului pentru
închiderea și monitorizarea post-închidere a depozitului, fond ce se va alimenta raportat la cantitățile
depozitate din zona 2 de colectare, începând cu primul an de operare.
Operatorul trebuie sa reducă la minimum posibilitatea antrenării de către vânt a deșeurilor din incinta
obiectivelor și va lua toate măsurile necesare pentru a evita împrăștierea acestor deșeuri în exteriorul
incintei.
Operatorul va opera obiectivele în asa fel încât să minimizeze mirosurile atribuibile gestionării
deșeurilor sau altor elemente asociate.
Operatorul va lua măsurile necesare pentru a controla formarea prafului, precum, limitarea vitezei de
deplasare a vehiculelor, stropirea drumurilor în timpul sezonului uscat și curățarea regulată a
drumurilor.
Operatorul va lua măsurile adecvate pentru prevenirea atragerii paraziților, a insectelor și a pasărilor
și pentru prevenirea raspândirii bolilor.
Toate cheltuielile necesare pentru operarea și intreținerea echipamentelor vor fi prinse în tarif,
raportat la cantitatea de deșeuri tratată și depozitată aferentă Zonei 2 de colectare.
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Personal și instructaj
Operatorul va elabora și păstra o listă a tuturor resurselor umane angajate în scopul furnizării/prestării
serviciului de salubrizare. Lista va menţiona numele tuturor angajaţilor și categoria lor de muncă.
Calificările profesionale și istoria locurilor de muncă anterioare trebuie precizate în cazul
personalului de conducere.
Operatorul îşi va angaja propria echipă şi va fi responsabil de comportamentul acesteia pe timpul
desfăşurării activităţii. Toţi salariaţii trebuie să deţină calificări relevante și vor fi instruiţi în mod
corespunzător şi calificaţi pentru sarcinile lor şi trebuie să fie informaţi cu privire la utilizarea în
siguranţă a echipamentelor, maşinilor şi a vehiculelor aflate în sarcina lor pentru a se asigura că
acestea sunt exploatate și întreţinute în conformitate cu cerinţele contractuale.
Operatorul trebuie să poată în orice moment să înlocuiască membri din echipă în caz de concediu,
boală etc.
Operatorul va face cunoscută Delegatarului persoana care va gestiona şi supraveghea prestarea
serviciului în numele său. În absenţa (pe motiv de concediu, boală etc.) a persoanei astfel autorizate,
trebuie precizat numele înlocuitorului.
Persoana cu responsabilităţi de conducere trebuie să fie autorizată să negocieze şi să încheie acorduri
cu privire la executarea lucrărilor cu efect de angajare faţă de Delegatar. Când Delegatarul o solicită,
el trebuie să poată fi contactat și să fie la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcţie de
amploarea problemei.
Periodic, Operatorul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul să fie permanent la
curent cu aspectele operaționale, de sănătate și siguranță în muncă şi de protecția mediului, precum
şi orice alte aspecte în legătură cu care personalul Operatorului trebuie instruit conform contractului
încheiat cu Autoritatea Contractantă.
Operatorului şi echipei sale li se permite să vândă sau să distribuie deșeurile primite, precum și
deșeurile/materiale rezultate în urma operațiilor desfășurate pe amplasamentele instalațiilor, doar
Agenților Economici cu care are contracte încheiate. Contractele cu Agenții Economici valorificatori
vor fi încheiate doar cu avizul Delegatarului, pentru deșeurile din Zona 2 de colectare.
În timpul executării serviciilor, echipei Operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo
formă de compensaţie sau gratificaţii din parte altor operatori în scopul extinderii sau îmbunătăţirii
calităţii serviciului. Dacă o astfel de practică iese la iveală, operatorul va lua măsurile legale care se
impun cu privire la personalul implicat.

Operațiuni de urgență
Operatorul va pregăti și implementa un Plan de intervenții în caz de evenimente neprevazute și îsi va
instrui personalul referitor la continutul acestui plan, pentru a fi pregatit în cazul urgențelor cum
ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.
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Planul va fi pregătit în Perioada de mobilizare, va fi comunicat Delegatarului și va fi operațional
numai după avizarea acestuia.

Supravegherea
Delegatarul va monitoriza activitatea Operatorului și o va lua în considerare la certificarea plăților
după cum este descris în Condițiile Contractuale.
Operatorul va coopera pe deplin cu Delegatarul pentru a monitoriza și controla serviciile și va permite
permanent Delegatarului să inspecteze toate înregistrările și documentele păstrate de Operator
privind Serviciile, și să inspecteze facilitățile de pe amplasament, echipamentele și vehiculele etc.
Delegatarul va fi informat despre și va putea participa la orice inspectie programata de alte
autoritati.

Comunicare
2.9.1 Comunicarea cu Autoritatea Contractantă
Operatorul va informa Delegatarul imediat referitor la orice probleme ce afectează prestarea
Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a
situatiei.
Numai ordinele scrise date de Delegatar Operatorului vor fi obligatorii.

2.9.2 Comunicarea cu Clienții
Operatorul va informa colectorii și transportatorii de deșeuri și operatorul stației de sortare Cumpăna
despre:
•

tipurile de deșeuri ce sunt acceptate la stația de sortare și obligativitatea colectarii separate
a acestora;

•

tipurile de deșeuri ce sunt acceptate la instalația de tratare mecano-biologica;

•

orarul de funcționare a tuturor instalațiilor.

La intrarea fiecărui obiectiv va fi pus un anunț cu următoarele informaţii:
•

numele obiectivului;

•

numele operatorului;

•

adresa sediului social sau al punctului de lucru al operatorului;

•

telefoane de contact-/urgența;

•

accesul este permis numai vehiculelor autorizate pentru transportul deșeurilor;
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•

va indica orarul de funcționare.

Operatorii serviciilor de colectare și transport al deșeurilor vor fi informați ca orice comentariu,
plângere sau cerere privind Serviciile va fi adresată Operatorului.
Operatorul va implementa o procedură de gestionare (preluare, răspuns și acțiune corectivă daca este
necesar) a reclamațiilor. Operatorul va pune în funcțiune un număr suficient de linii telefonice/fax/email pentru preluarea sesizărilor, sugestiilor și reclamațiilor.
În niciun caz, Operatorul nu poate condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații.
Operatorul va păstra pe timp de minim trei ani înregistrări ale tuturor reclamațiilor primite și ale
măsurilor luate legate de asemenea reclamații, în Baza de Date a Operațiunilor, înregistrări ce vor fi
păstrate la dispoziția Delegatarului.
Operatorul este pe deplin răspunzător de toate situațiile care cad sub incidenţa Directivei 2004/35/CE
transpusă prin OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu.
Operatorul are obligatia sa informeze Delegatarul asupra lor și a modul de rezolvare. La sfârșitul
fiecărei perioade de raportare, Operatorul va transmite numărul cererilor, reclamațiilor sau
plângerilor cu privire la prestarea serviciului.

Programul de lucru
Operatorul va respecta legislația natională, regională și locală referitoare la programul de lucru al
angajaților.

Programul de funcționare
Programul de funcționare va fi stabilit, în Perioada de Mobilizare, de comun acord cu Delegatarul.
Operatorul va consulta operatorii serviciilor de colectare și transport al deșeurilor din zona 2 de
colectare și operatorul stației de sortare Cumpăna pentru a se asigura ca programul de funcționare
este compatibil cu obligațiile contractuale pe care aceştia le au față de Delegatar.

Deșeuri admise și neadmise
Operatorul va permite accesul în obiective, după cum urmează:
•

•

la staţia de sortare:
- deșeuri provenind din recipientele pentru colectarea separata a deșeurilor reciclabile
provenite de la populaţiei și deșeurile similare colectate de la industrie, comerţ și
instituţii;
la stația de tratare mecano-biologica:
- deșeuri reziduale de la populatie și deșeuri similare colectate de la industrie, comert
și institutii.
- deșeuri verzi colectate separat de la populație și bio-deșeuri provenite din piețe;
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•

reziduul de la stațiile de sortare Cumpăna și Costinești

La depozit
- deșeurile reziduale rezultate în urma tratării;
- reziduurile deșeurilor voluminoase și reziduurile DCD-urilor să fie livrate numai de
operatorul de colectare și transport delegat de ADI „Dobrogea” din Zona 2 de
colectare.

Criteriile ce trebuie îndeplinite la acceptarea deșeurilor în Depozitul conform Ovidiu sunt
următoarele:
•
să se regăsească în lista deşeurilor acceptate, conform AIM si a Manualului de operare;
•
sa fie însoţite de documentele necesare, conform Normativului tehnic și criteriilor de
recepţie prevăzute de operator, conform propriilor proceduri.
Compoziția și cantitatea deșeurilor estimate a fi primite poate varia pe parcursul unui an sau de
la an la an. Cantitatea aferentă fiecărei luni poate varia din cauza schimbărilor sezoniere. Operatorul
trebuie sa fie pregătit să gestioneze cantitățile de deșeuri independent de fluctuațiile anuale, lunare și
zilnice și trebuie să poata face față valorilor de vârf.

Conștientizarea publicului
Operatorul va asista Delegatarul și celelalte autorități ale administrației publice locale și se va implica
în procesul de informare a colectorilor cu privire la gestionarea deșeurilor și cerințele de livrare.

Identitatea firmei și identificarea personalului
Operatorul va funcționa sub numele propriei firme sau a liderului consorțiului, marcând tot
echipamentul, vehiculele, publicațiile și obiectivele cu acelaşi logo sau slogan. Personalul operațional
va purta îmbrăcămintea operatorului economic în timpul orelor de program.
Operatorul va furniza personalului carduri de identificare, conţinând numele, fotografia și numărul
de identificare și le va cere sa poarte aceste carduri de identificare pe toata perioada lucrului, în
scopuri de monitorizare.

Echipament de protecţie și siguranța
Operatorul este responsabil cu desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu
prevederile legale și normele proprii privind sănătatea și securitatea în munca.
Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii persoanelor care au dreptul
de a se afla în obiective.
Prevenirea incendiilor și măsurile de protecţie vor fi asigurate și menținute conform legislației
românești și a practicilor internaționale.
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Asigurarea utilităților
Operatorul va încheia contracte cu furnizorii de utilităţi, după cum este necesar pentru buna
funcționare a activității, în nume propriu.
Asigurarea unei noi utilităţi precum și renunțarea la o utilitate existentă pe amplasamente față de
momentul semnării contractului nu vor putea fi realizate de către Operator decât cu acordul
preliminar al Delegatarului.
Operatorul este liber sa decidă asupra măsurilor de asigurare permanenta a utilităților (instalații de
rezerva) astfel încât standardul de calitate a serviciilor sa nu fie afectat.

Securitatea obiectivelor
Intrarea în obiective va fi controlată de Operator și limitată de către acesta la persoanele autorizate
să intre în incintă pentru motive asociate cu operarea, întreținerea, control și monitorizarea
activităților și la operatorii care livrează deșeuri.
Regulile privind accesul la obiective vor fi stabilite de către Operator și vor fi comunicate Autorității
Contractante în Perioada de mobilizare.
Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei și a integrității protecţiei perimetrale
(gardul) pentru toate amplasamentele instalațiilor.
Orice incident neobișnuit privind securitatea va fi notificat autorităților competente de ordine publică
și va fi înregistrat în Baza de Date a Operațiunilor. Operatorul va raporta Delegatarului orice incident
semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. Operatorul și Delegatarul vor examina
periodic orice astfel de incident semnificativ și vor evalua caracterul adecvat al măsurilor de
securitate luate pentru evitarea apariției unor evenimente asemănătoare pe viitor.

Controlul și monitorizarea mediului.
Operatorul va respecta cerințele privind monitorizarea stabilite prin Autorizațiile de mediu,
Autorizațiile de Gospodărire a Apelor precum și orice alta cerinţă suplimentară impusă de o autoritate
competentă (din domeniul protecţiei mediului, gospodăririi apelor sau sănătaţii publice) privind
exploatarea în regim normal a obiectivelor.
Monitorizarea va fi realizată utilizând serviciile unor laboratoare de încercări (interne sau terța parte)
acreditate SR EN ISO/CEI 17025/2005 sau echivalent.

Monitorizarea tehnologică
Operatorul va organiza activitatea de control și monitorizare a performantelor instalațiilor de tratare
a deșeurilor în vederea asigurării cerințelor de raportare solicitate de Delegatar pe de o parte și a
validării performantelor minime cerute pe de alta parte.
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Operatorul este liber sa organizeze aceasta activitate utilizând resurse și personal propriu sau
externalizând în totalitate sau anumite servicii.

Vehicule și echipamente suplimentare
În cazul în care Operatorul consideră că sunt necesare utilaje, instalații, echipamente, dispozitive
suplimentare pentru desfășurarea conformă a activității, acestea vor fi prezentate în mod distinct și
justificat în oferta tehnica, respectiv în oferta financiară.
Achiziția și exploatarea acestora se va realiza prin grija și cu finanțarea exclusivă a Operatorului.
Aceste cheltuieli nu vor putea face obiectul unei cereri de rambursare către Delegatar și nici de
ajustare ulterioara a tarifului, toate cheltuielile urmând a fi incluse în tariful inițial prestării
serviciului.
Ulterior semnării Contractului, Operatorul este liber să realizeze orice achiziții suplimentare de
echipamente și instalații, prevederile paragrafului anterior aplicându-se în totalitate.

Sistemul de management calitate/mediu/sanatate ocupațională
Operatorul va implementa un sistem de management conform cerintelor standardelor SR EN ISO
9001, SR EN ISO 14001 sau echivalent. În cazul în care acest sistem este implementat, va fi extins
și la noua arie de operare.
Operatorul este liber sa decidă dacă sistemele de management pe care le-a prezentat în ofertă vor fi
certificate independent sau pe amplasamente va fi certificat un sistem integrat.
Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate de
Operator pe toate amplasamente. Cerința se aplică în mod similar și subcontractorilor.
Operatorul trebuie să pună la dispoziția Delegatarului, în conformitate cu oferta, Manualul sau, dupa
caz, Manualele cuprinzând toate procedurile, instrucțiunile de lucru, formulare și manualele
subsecvente aferente sistemului. Punerea la dispoziție a acestor documente se va realiza în Perioada
de mobilizare.
Operatorul trebuie să se asigure că toate bunurile și serviciile achiziționate sunt furnizate în condițiile
respectării standardelor de calitate, mediu și sănătate ocupațională proprii.
La cerere, Operatorul va transmite rezultatele Analizei de management a sistemului (după caz a
sistemelor) de calitate/mediu/sănătate ocupațională Delegatarului.

Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor
Operatorul va instala, utiliza și întreține un sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate și
procesate datele legate de funcționare.
În cadrul sistemului informatic Operatorul va implementa și menține o Baza de date a
operațiunilor.
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Sistemul informatic trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale prin
agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic pentru fiecare obiectiv în parte
și per total.
Conținutul rapoartelor va fi agreat împreună cu Autorității Contractante în Perioada de mobilizare.
Dacă se impune, Autoritatea Contractantă poate solicita modificări în conținutul rapoartelor și după
încheierea Perioadei de mobilizare, în perioada de prestare a serviciilor.
Sistemul informatic și Baza de Date a Operațiunilor vor fi implementate încă din Perioada de
mobilizare și vor trebui sa fie utilizabile la Data Începerii.
Baza de Date a Operatiunilor trebuie să poată fi actualizata în timp real. De asemenea, trebuie să
poată fi asigureat accesul on-line, neîngrădit, a Delegatarului la Baza de date a Operațiunilor.
Sistemul informațional, pe baza înregistrarilor zilnice, trebuie sa poată genera rapoarte zilnice,
lunare și anuale privind oricare categorie de înregistrari.
Rapoartele zilnice vor fi emise numai la solicitarea Delegatarului. Rapoartele lunare vor fi transmise
către Delegatar în format letric și excel în cel mult 7 zile de la finalizarea perioadei de raportare.
Perioada de transmitere a Raportului anual (format letric și excel) este de maxim 20 de zile de la
încheierea anului calendaristic.
Operatorul este liber sa aleagă soluţiile hardware și software de realizare a Sistemului informatic,
ţinând seama de următoarele cerințe minime privind raportarea.

Cerințe privind raportarea
a) Înregistrări Zilnice
Operatorul va ține un Jurnal zilnic al activităților în cadrul Bazei de date a operațiunilor, care va
conţine următoarele date, separat, pentru fiecare instalație în parte, pentru cantitățile de deșeuri
primite din Zona 2 de colectare:
•

Cantitățile de deșeuri primite pe categorii;

•

Cantitățile de deșeuri reciclabile sortate, rezultate din stațiile de sortare, pe materiale
(hârtie și carton, metal, plastic și sticlă), precum și cantitățile de reziduuri de sortare
rezultate;

•

Cantitățile de deșeuri reciclabile rezultate din TMB;

•

Cantitatea de compost rezultată, precum și cantitatea de reziduuri rezultată din stația
de compostare;

•

Cantitatea de deșeuri tratată biologic precum și cantitatea de deșeuri trimisă la depozitare;

•

Cantitatea de deșeuri depozitată;
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•

Tipuri și cantități de deșeuri neconforme, neacceptate la instalații (sortare, compostare
și tratare mecano-biologica) pentru fiecare instalaţie în parte și originea lor;

•

Consumul de resurse și materiale (ex. apa, energie electrica, combustibil – carburant,
reactivi, echipament de protecţie etc.)

•

Rezultatele monitorizării (de orice tip), incluzând compararea cu valorile permise;

•

Incidente, înregistrari ale problemelor, întreruperi programate și neprogramate,
defectiuni și accidente, activități de întreținere sau construire și timpii de
oprire a stațiilor, inlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, conditii
atmosferice, etc.;

•

Registre ale lucrărilor de întreținere și reparații realizate la fiecare instalatie, și
echipament;

•

Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizarii vehiculelor etc.);

•

Plângeri și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare;

b) Rapoarte lunare
Raportele lunare vor fi structurate în functie de diferitele instalații existente. Datele privind
cantitățile de deșeuri vor fi prezentate separat, pentru fiecare instalație în parte pentru cantitățile de
deșeuri primite din Zona 2 de colectare.
Stațiile de sortare:
•

tipurile și cantitățile de deșeuri recepționate;

•

tipurile și cantitățile de deșeuri reciclabile sortate (defalcate pe tipuri de material);

•

cantitățile de deșeuri reciclabile trimise la reciclatori (defalcate pe tipuri de material) și
prețul mediu obținut (pe tip de material);

•

tipurile și cantitățile de deșeuri neacceptate în instalații și motivele neacceptării.

Stația de compostare:
•

cantitatea de deșeuri recepționată;

•

cantitatea de compost rezultată;

•

cantitatea de compost valoriticată, modalitățile și operatorii economici la care a fost
valorificat, prețul mediu obținut;

•

tipurile și cantitățile de deșeuri neacceptate la stația de compostare și motivele
neacceptării.
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Instalatia de tratare mecano-biologică:
•

cantitatea de deşeuri recepționată;

•

cantitățile de deșeuri reciclabile trimise la reciclatori (defalcate pe tipuri de material) și
prețul mediu obținut (pe tip de material);

•

cantitatea de deșeuri tratată biologic;

•

cantitatea de deșeuri depozitată;

•

tipurile și cantitățile de deșeuri neacceptate la instalația de tratare mecano-biologică și
motivele neacceptării.

Depozitul de deșeuri:
•

cantitatea de deșeuri depozitată;

•

tipurile și cantitățile de deșeuri neacceptate la depozit și motivele neacceptării;

•

cantitatea de levigat tratată;

•

cantitatea de chimicale consumată (pentru primele 3 cele mai importante substanțe
chimice din punct de vedere cantitativ).

c) Raportul anual
Raport anual consolidat va cuprinde toate datele așa cum sunt solicitate în rapoartele lunare,
centralizate la nivelul unui an pentru cantitățile de deșeuri primite din Zona 2 de colectare.
În plus, raportul anual va cuprinde și următoarele aspecte:
•

performanţa în atingerea tuturor indicatorilor de performanță;

•

rezultatele determinărilor puterilor calorifice (ale fracțiilor de deșeuri rezultate din stațiile
de sortare și din instalația TMB care sunt trimise la valorificare energetică) și conținutul
de materie organică a fracției de deșeuri tratată mecano-biologic și depozitată;

•

o analiză a costurilor unitare pentru operarea fiecărei categorii de instalații în parte (stații
de compostare, stații de sortare și instalație de tratare mecano-biologică);

•

sinteza anuală privind activitățile de monitorizare a calității apei subterane, solului,
efluentului general al amplasamentului, apei din sursa subterană, zgomot, mirosuri

•

orice deviații de la programul de monitorizare şi motivele care au dus la acestea;

•

orice modificări la planul de operare şi mentenanță aprobat, cu justificari;

•

informaţii privind: numărul total de angajaţi; numărul total de zile lucrate pe lună;
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numărul de ore de operare la fiecare Instalaţie de Deșeuri;
•

vehicule, echipamente și personal angajat;

•

înlocuiri de vehicule, echipamente sau personal;

•

jurnal de probleme, nerealizări, disfuncționalități şi măsurile de remediere;

•

consumuri de apa/cantități de ape reziduale şi levigat tratate/trimise la tratare;

Raportul anual va cuprinde și urmatoarele dovezi:
•

de plata a tuturor impozitelor și a taxelor de asigurari și sociale, de somaj și de sănătate
datorate;

•

de înmatriculare a vehiculelor;

•

de control tehnic al vehiculelor și de încadrare în normele de control al emisiilor;

•

de autorizare a activității Operatorului pe amplasamente;

•

de posesie a permiselor/avizelor care conditioneaza desfasurarea activității;

•

pentru suma anuală cheltuită cu lucrările de întreținere, reparații, renovări și înlocuiri.

Sedințe de management al serviciilor
Delegatarul va organiza ședintele de management al Serviciilor cu participarea operatorului și a
operatorilor serviciilor de colectare și transport . Acestea vor avea loc:
•

Lunar, în perioada mobilizarii și în primele șase (6) luni de la Data de începere;

•

Trimestrial, dupa șase (6) luni de la data de începere;

•

Ad-hoc, la cererea Delegatarului sau a Operatorului.

Procesele verbale ale ședințelor de management vor fi redactate de Delegatar și vor fi transmise către
toți participanții, la nu mai tarziu de cinci (5) zile dupa sedința respectiva.

3

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI DE
SALUBRIZARE

Indicatori de performanță pentru monitorizarea Serviciilor sunt prezentați în Regulamentul
serviciului de salubrizare pentru județul Constanța, parte din prezenta documentație de atribuire
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4

TARIFELE APLICATE PENTRU FIECARE ACTIVITATE A SERVICIULUI DE
SALUBRIZARE

Tarifele prezentate de ofertant în cadrul Ofertei financiare trebuie să conducă la atingerea
următoarelor obiective:
•

asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate stabilite prin Caietul de
Sarcini și Regulamentul Serviciului;

•

realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata
Contratului şi asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate atât de
Delegatar cât și de Operator;

•

asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului şi a exploatării bunurilor precum şi
asigurarea protecţiei mediului.

Ofertantul va prezenta în mod obligatoriu, în oferta financiară, tarife de operare propuse pentru toate
activitățile care fac parte din serviciul de salubrizare, respectiv:
•

T1 = tariful pentru activitatea de sortare, operare a stației de sortare Costinești: ______
lei/tonă, cantitatea totală medie anuală estimată = 2.855 tone;

•

T2 = tariful pentru activitatea de tratare, operare a instației de tratare mecano-biologică
Costinești: _________ lei/tonă, cantitatea medie anuală estimată = 12.038 tone;

•

T3 = tariful pentru activitatea de compostare a deșeurilor verzi, operare a instalației de
compostare Costinești : _________ lei/tonă, cantitatea medie anuală estimată = 1972 tone;

•

T4 = tariful pentru activitatea de depoziare: _________ lei/tonă, cantitatea medie anuală
estimată = 8.143 tone;

Tarifele ofertate nu vor include TVA.
Pentru fiecare tarif ofertat vor fi prezentate în mod obligatoriu Fișa de fundamentare a tarifului
(conform Ordinului Președintelui ANRSC nr. 109/2007 regăsit în volumul de formulare) și Memoriul
tehnico-economic justificativ (format excel și format letric).
Ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitățile specifice se va face, conform Ordinului
Președintelui ANRSC nr. 109/2007 și a precizărilor din modelul de contract.
Facturarea serviciilor prestate se va efectua către Delegatar pentru cantitățile intrate în instalații și
depozitate aferente Zonei 2 de colectare.
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Mecanismul de plată aferent
ADI “Dobrogea” va asigura plata Operatorului pentru activitățile de sortare, tratare și depozitare a
deșeurilor colectate din Zona 2, conform clauzelor contractuale.
4.2 Veniturile de la OIREP
În cuantumul tarifelor pentru activitățile aferente serviciului de salubrizare, exprimate în lei/tonă, NU
vor fi incluse sumele virate de către OIREP reprezentând costurile nete de gestionare a deșeurilor din
ambalaje.
4.3 Tratamentul veniturilor din valorificarea reciclabilelor
Referitor la tratamentul veniturilor din valorificarea reciclabilelor, Operatorul stației de sortare are
obligația de a trimite la reciclare cel puțin 75% din cantitatea de deșeuri reciclabile intrate în stația
de sortare. Operatorul stației de sortare va primi avizul ADI „Dobrogea” pentru încheierea
contractelor de valorificare a deșeurilor reciclabile colectate din Zona 2 și va informa lunar ADI
„Dobrogea” asupra cantităților trimise la reciclare și a sumelor încasate.
Veniturile din valorificarea deșeurilor reciclabile, încasate de operatorul de sortare, vor fi stornate pe
factura emisă către ADI „Dobrogea”. Astfel, veniturile din valorificarea deșeurilor reciclabile NU
vor fi avute în vedere la calculul tarifului pentru activitatea de sortare dar vor fi luate în calcul de
ADI „Dobrogea” la stabilirea taxelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare.
Veniturile din valorificarea deșeurilor metalice selectate (în cuantum de 2% din inputul la MBT) și a
compostului, încasate de către operatorul MBT, vor fi stornate pe factura emisă către ADI
„Dobrogea”. Astfel, veniturile din valorificarea deșeurilor metalice selectate și a compostului NU
vor fi avute în vedere la calculul tarifului pentru tratarea deșeurilor în MBT dar vor fi luate în calcul
de ADI „Dobrogea” la stabilirea taxelor distincte pentru beneficiarii serviciului de salubrizare.
4.4 Mecanismul de aplicare a penalităților contractuale
Referitor la mecanismul de aplicare a penalităților contractuale, ADI „Dobrogea” va recupera la
începutul fiecărui an de la operator costurile suplimentare cu tratarea, depozitarea și contribuția
pentru economia circulară aferentă cantității de deșeuri depozitată suplimentar peste cantitatea
rezultată din aplicarea indicatorului de performanță privind tratarea deșeurilor.
Nerespectarea de către Operator a Indicatorilor de Performanţă, stabiliţi conform Regulamentului
Serviciului va atrage obligația Operatorului de a plăti penalităţi conform celor specificate în contract.
4.6 Registre, evidenţe contabile și audit
Operatorul va respecta standardele și principiile contabile şi va menţine registrele şi înregistrările
contabile necesare conform Legii aplicabile.
Operatorul va evidenţia în contabilitate în mod separat, clar şi distinct toate intrările și ieşirile
contabile în legătură cu Contractul de servicii, în conformitate cu dispoziţiile legale. Pe toată perioada
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derulării contractului , operatorul va ține contabilitatea pe centre de cost pentru cantitățile din zona 2
de colectare (activități, secții, proces tehnologic). În măsura în care Operatorul nu va evidenţia aceste
intrări și ieşiri contabile în mod separat, atunci Delegatarul va putea rezilia contractul în condiţiile
precizate în contract.
Delegatarul poate, suportând costurile și cheltuielile, să efectueze un audit al evidenţelor și registrelor
contabile și al altor documente relevante pentru Contract ţinute inclusiv asupra evidenţelor şi
registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informaţii, înregistrări şi documente contabile
care pot fi solicitate de Delegatar în legătură cu serviciul prestat și Contractul de servicii. Operatorul
are obligaţia de a permite Delegatarului şi altor persoane autorizate să verifice și să auditeze aceste
documente, inclusiv să obţină copii de pe acestea, în orice moment pe durata contractului.
Toate registrele, evidenţele, înregistrările și documente contabile vor fi păstrate de Operator pe o
perioadă de timp cerută de Lege. La expirarea acestei perioade, Operatorul nu va arunca sau distruge
registrele, evidenţele, înregistrările și documentele contabile fără a cere aprobarea Delegatarului
printr-o adresă scrisă trimisă cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte. În urma primirii adresei
Delegatarul poate prelua pe cheltuială proprie registrele, evidenţele, înregistrările și documentele
contabile, notificând intenţia sa printr-o adresă trimisă Operatorului cu cel puţin 10 (zece) zile înainte
de expirarea perioadei de 30 (treizeci) de Zile.

5

INFORMAȚII PRIVIND OFERTA TEHNICĂ

Delegatarul nu considera necesară prezentarea în oferta tehnică a procedurilor de operare a
instalațiilor care fac obiectul contractului. Calificarea Ofertantului pentru a depune o oferta, prin
aplicarea criteriilor de selectie prezentate în Fișa de date, implică faptul că Ofertantul deține
suficientă experiență în practica operării, având deja implementate și certificate sistemele de
management al calității și al mediului.
În consecință nu este necesar ca oferta tehnică să cuprindă detalii referitor la procedurile de furnizare
a serviciilor (ex. proceduri receptie deșeuri, proceduri înregistrare date, proceduri operare instalații
etc.). Ofertantul trebuie sa aiba în vedere că, costurile cu aplicarea acestor proceduri trebuie să se
regăsească în Oferta financiară.
Acest fapt nu exclude aplicarea procedurilor de operare și respectarea tuturor cerintelor prevederilor
legale aplicabile la data depunerii Ofertei, precum și aplicarea în practica a modificărilor și
completărilor ulterioare.
Delegatarul își rezervă dreptul de a solicita clarificări ale aspectelor prezentate în Oferta tehnică,
Ofertantul fiind obligat să raspundă în condițiile stabilite în Fișa de date și în termenele ce vor fi
comunicate.
Autoritatea contractanta atrage atenția ofertantului asupra necesității corelării tututor activităților și
aspectelor prezentate în oferta tehnică cu modelul financiar solicitat în Oferta financiară. Toate
activitățile și aspectele tehnice trebuie cuprinse în modelul financiar, respectiv în fundamentarea
tarifului.
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Tariful cuprinde suma tuturor activităților a căror desfășurare este necesară pentru prestarea
serviciului.
Tarifele maxime pentru fiecare activitate acceptate sunt prezentate în Anexa la Formularul 6.
Tarifele prezentate nu conțin TVA.
În cazul în care activitățile prezentate în oferta tehnică nu se regăsesc în modelul financiar de calcul
al tarifelor, oferta este considerată neconformă.
Realizarea Ofertei tehnice trebuie să ia în considerare conținutul minim solicitat prin Formularul 5.1
Metodologia de execuție a serviciilor.
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ANEXE

1.

Prezentarea proiectului SMID

2.

Lista stațiilor de sortare a deșeurilor municipale și capacitatea de prelucrare a acestora

3.

Lista deșeurilor de ambalaje ce urmează a fi reciclate/valorificate

4.

Principalele date tehnice ale depozitului de deșeuri
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ANEXA 1

PREZENTAREA PROIECTULUI SMID

Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Constanța(SMID) cuprinde următoarele
componente:
•

Colectarea deșeurilor;

•

Transferul deșeurilor;

•

Sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat;

•

Compostarea biodeșeurilor;

•

Tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale;

•

Eliminarea deșeurilor în depozitul de deșeuri conform.

În scopul eficientizării activităților aferente managementului deșeurilor, în județul Constanța au
fost stabilite 3 zone de colectare și transport:
•

Zona 1 include următoarele UAT-uri: Constanța, Ovidiu, Murfatlar, Valu lui
Traian, Ovidiu, Grădina, Fântânele, Târgușor, Săcele, Istria, M. Viteazu, Corbu;

•

Zona 2 include următoarele UAT-uri: Eforie,Techirghiol, Negru Vodă, Bărăganu,
Cherchezu, Chirnogeni, Cumpăna, Comana, Mereni, Pecineaga, Topraisar, Tuzla,
Amzacea;

•

Zona 3 a rezultat din comasarea zonelor 3, 4, 5, 6 din punct de vedere al contractelor
pentru colectare, transport și transfer, situate în partea centrală și de vest a județului
Constanța și include următoarele UAT-uri: Băneasa, Deleni, Ostrov, Aliman,
Lipnița, Oltina, Dobromir, Ion Corvin, Adamclisi, Independența, Dumbrăveni,
Saligny, Rasova, Siliștea, Hârșova, Ciobanu, Crucea, Ghindaresti, Pantelimon,
Topalu, Gârliciu, Horia, Vulturu, Medgidia, Tortoman, Castelu, Mircea Vodă,
N.Bălcescu, Cobadin, Cuza Vodă, Ciocarlia, Peștera.

În figura de mai jos este prezentată delimitarea administrativ–teritorială a zonelor de
management a deşeurilor, precum și fluxul deșeurilor pe fiecare zonă de colectare în județul
Constanta
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Colectarea deşeurilor
Prin proiectul SMID s-a prevăzut extinderea serviciului de colectare separată a deşeurilor menajere
şi similare la nivelul întregului judeţ, atât mediul urban cât şi cel rural. Sistemul de colectare a
deșeurilor municipale propus pentru județul Constanța este de colectare a 5 fracții: una de deșeuri
reziduale, una de deșeuri verziși 3 fracții de deșeuri reciclabile: hârtie/carton, plastic/metal și sticla.
De asemenea, în mediul rural, pentru 50% din gospodării a fost prevăzută compostarea individuală a
biodeşeurilor generate. Prin proiectul SMID s-au achiziționat 30.507 unităţi de compostare
individuală cu un volum de 280 litri, acestea vor fi distribuite de către operatorul delegat în contractul
de colectare, transport și transfer al deșeurilor în județul Constanța.
De asemenea, prin proiectul SMID au fost achiziționate echipamente de colectare deşeuri reciclabile
şi reziduale, respectiv containere de 1.100 l, pubele de 240 l și pubele de 120 l.
Echipamentele au fost achiziționate în perioada 2015-2016. Alocarea la nivelul fiecărei localități din
judeţul Constanța a recipientelor de colectare achiziționați prin proiectul SMID este prezentată în
cadrul Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare transport, transfer,
sortare, tratare, depozitare a deșeurilor municipale și monitorizare post-închidere depozite
neconforme în județul Constanța.
Transferul deşeurilor
Proiectul SMID prevede transportul deşeurilor de la generatori la instalaţiile de tratare a deşeurilor
fie direct, fie indirect prin intermediului staţiilor de transfer.
Astfel, pentru deșeurile generate în zonele 3 și 5, prin proiectul SMID s-au construit două staţii de
transfer a deșeurilor, la Deleni și la Hârșova.
Sortarea deşeurilor
Prin proiectul SMID au fost realizate staţia de sortare Ovidiu (23.000 tone/an) ce deservește zona 1
și stația de sortare Tortoman (11.000 to/an) ce deservește zonele 3, 4, 5, și 6.
În județ mai există în operare stații de sortare construite prin proiecte Phare la Cumpăna care
deservește zona 2 doar pentru deșeurile din localitatea Cumpăna, la Corbu care deservește zona 1
doar pentru deșeurile din localitatea Corbu, și stații de sortare construite și operate de către societăți
private la Ovidiu – societatea MM Recyling SRL care deservește municipiul Constanta și la
Costinești – societatea Iridex Salubrizare SRL care deservește zona 2.
Compostarea deşeurilor
Compostarea deșeurilor se va face în cadrul stațiilor TMB.
Deşeurile biodegradabile din deșeurile provenite din servicii municipale (piețe, parcuri & grădini)
vor fi transportate de operatorul/operatorii care le au în sarcină la stațiile TMB în vederea obținerii
de compost.
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Refuzul de la tratarea mecanică din TMB, precum și materialul stabilizat (așa numitul produsul
similar compostului) obținut în urma tratării biologice din stațiile TMB vor fi depozitate pe depozitul
conforme de la Ovidiu și de la Tortoman.
Tratarea mecano-biologică a deşeurilor
Stațiile de tratare mecano-biologică a deșeurilor de la Ovidiu și Tortoman asigură tratarea deșeurilor
reziduale (colectate în amestec cu biodeșeurile) înaintea depozitării. Staţia de la Tortoman este
construită pe același amplasament cu staţia de sortare şi cu depozitul conform, în comuna Tortoman.
Materialul bio-stabilizat rezultat în staţia MBT va fi depozitat în depozitul conform de pe amplasament.
Staţia de la Ovidiu este construită pe același amplasament cu staţia de sortare în aria orasului Ovidiu,
iar materialul bio-stabilizat rezultat in stația MBT va fi depozitat în depozitul conform de la Tracon.
Eliminarea deşeurilor
Depozitul conform clasă b) de la Tortoman are o capacitate totală de 850.000 m3 cu 3 celule. Se
estimează că depozitul va fi funcțional timp de 27 de ani.
Prin proiectul finanțat prin POS Mediu a fost construit celula 1, cu o capacitate de circa 250.000 m³
și o durată de viață estimată de 8 ani și deservește zonele 3, 4, 5, și 6.
Depozitul conform clasă b) de la Ovidiu, investiție privată cu operator societatea Tracon SRL, cu o
capacitate totală de 4.747.019 m3 din care capacitate disponibilă aproximativ 1.700.000 m3 și
deservește zona 1.
Depozitul conform clasă b) de la Costinești, investiție privată cu operator societatea Iridex
Salubrizare SRL, cu o capacitate totală de 1.200.000 m3 , din care capacitate disponibilă aproximativ
250.000 m3 și deservește zona 2. Pe amplasamentul depozitului se află și stația de sortare și tratare a
operatorului ce va asigura sortarea/tratarea deșeurilor aferente zonei 2.
În figura de mai jos este prezentat în mod schematic fluxul deșeurilor în cadrul SMID Constanța.
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ANEXA 2 Lista deşeurilor de ambalaje ce urmează a fi reciclate/valorificate

Denumire deşeu

U/M

Cantitatea
(t)

TOTAL H/C

t

3.659

TOTAL P/M
TOTAL S (stocate
temporar)
50% din deseuri
reciclabile*

t

3.125

t

357

t

7.141

Anul
2023
739

2024
733

2025
733

2026
729

2027
725

678

650

602

599

596

102

97

53

53

52

1.519

1.480

1.388

1.381

1.373

* pentru determinarea cantității de ambalaje, în cadrul documentației s-a considerat că 50% din
cantitatea totală de deșeuri reciclabile reprezintă cantitate de ambalaje.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NASTA IONUȚ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
DAN CLAUDIA
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ANEXA 1 HCL 25/28.04.2022
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „DOBROGEA”

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

„ privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, prin achiziție publică de servicii, a
activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2 de
colectare deșeuri a Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii”

SECȚIUNEA V
FORMULARE

FORMULAR 1: SCRISOARE DE ÎNAINTARE
FORMULAR 2: ÎMPUTERNICIRE
FORMULARE 3: INFORMAŢII DESPRE OFERTANT
Formular 3.1: Informaţii generale despre ofertant
Formular 3.2: Model acord de asociere
Formular 3.3: Model acord de subcontractare
FORMULARE 4: DOCUMENTE DE CALIFICARE
Formulare 4a-4c: Declarație privind neîncadrarea în art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Formular 4.1: Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016
(include Anexa)
Formular 4.2: Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Formular 4.3: Declarație privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani
Formular 4.4: Referințe contracte de salubrizare
Formular 4.5(i): Angajament privind susținerea economică şi financiară a Ofertantului
Formular 4.5(ii): Declarație terț susținător economic şi financiar
Formular 4.6(i): Angajament privind susținerea tehnică şi profesională a Ofertantului
Formular 4.6(ii): Declarație terț susținător experiența similară
Formular 4.6(iii): Declarație terț susținător tehnic şi profesional
FORMULARE 5: FORMULARE PENTRU PROPUNEREA TEHNICĂ
Formular 5.1: (i-v) Informaţii tehnice
Formular 5.2: Informaţii despre personalul cheie implicat în îndeplinirea contractului
Formular 5.3: Declarație privind respectarea reglementărilor privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii
FORMULARE 6: FORMULAR PENTRU PROPUNEREA FINANCIARĂ
Formular 6 –Formular de ofertă (Anexa – Fișa de fundamentare a tarifelor)
FORMULAR 7: DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CONDIŢIILOR CONTRACTUALE
FORMULAR 8: FORMULAR DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE

Formular 1

SCRISOARE DE PARTICIPARE
la procedura de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii a activităților de sortare, tratare mecanobiologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2 de colectare deșeuri a Județului Constanța, fără
punerea la dispoziție a infrastructurii”

Către: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea” (ADI “Dobrogea”)
Aleea Magnoliei nr.2, et.2, camera 205, Localitatea Constanța, Județul Constanța, România,
1. Ofertantul:
operator economic ofertant în nume propriu ......................................... (denumire)
asociere de operatori economici, constituită din
Liderul asocierii: .................................................... (denumire)
Asociați: ................................................................. (denumire)
subcontractanți nominalizați în ofertă: ................................................. (denumire)
terți susținători: .............................................................................. (denumire)
2. Sediul ofertantului (adresa sediului social: ....................................., telefon ...................., fax......... ......)
3. Date de identificare ale ofertantului (nr. de înregistrare în Registrul Comerțului şi cod unic de înregistrare)
..............................................................................................
(in situaţia în care oferta depusă este prezentată de o asociere, la punctele 2 si 3 se vor menționa toate datele pentru
fiecare operator economic din asociere)
4.

Contul

(cod

IBAN)

şi

banca

în

care

se

vor

face

plățile,

de

către

entitatea

contractantă

................................................................................................................
5. Persoana fizică împuternicită să reprezinte ofertantul la procedură şi date de contact valabile pentru comunicări
privind procedura de atribuire:
Nume
Adresă
Telefon
Fax

E-mail
6. Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentației de atribuire, ca, în cazul atribuirii contractului de
achiziție publică, să încheiem, cu ADI “Dobrogea”, contractul de achiziție publică, conform prevederilor legale, la
invitația Entității contractante.
7. Am luat la cunoștință de faptul că, în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre angajamentele asumate prin participarea
la procedură, vom fi decăzuți din drepturile câștigate în urma atribuirii contractului de achiziție publică.
8. Confirmăm faptul că oferta, toate documentele transmise sunt/vor ficonfirmate cu originalul
9.Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancțiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi
autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum
şi pentru realitatea informațiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.
10. Am luat cunoștință de prevederile Documentației de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente
procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfășoare în conformitate cu acestea.
Data completării ................................

___________________________
(denumirea ofertantului)
___________________________
(nume, prenume persoană autorizată)
___________________________
(funcţie)
___________________________
(semnătura autorizată şi ștampila)

ÎMPUTERNICIRE

Formular 2

Subscrisa ..............…….................., cu sediul ..............……................, telefon ………............ fax ……….....…, înmatriculată
la Registrul Comerțului sub nr. ................., CUI .........................., reprezentată legal prin ..……………................., în
calitate de ................................................, împuternicim prin prezenta pe ......................................, domiciliat(ă) în
..........................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .......... nr. ........................, eliberat de ...............................,
la data de ..............................., CNP .............................., având funcția de .................................., să ne reprezinte la
procedura de achiziție publică, organizată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea” (ADI
“Dobrogea”) în scopul atribuirii contractului delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii , a activităților de
sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2 de colectare deșeuri a Județului
Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii. În îndeplinirea mandatului său, mandatarul va avea
următoarele drepturi :
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta
procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau
în urma desfășurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfășurării
procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestațiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate
actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislației penale privind falsul în declarații şi sunt de acord cu orice decizie a Entității Contractante referitoare la
excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziție publică.
[Notă: Împuternicirea va fi însoțită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate,
carte de identitate, pașaport).]
Denumirea mandantului
S.C. ………………………………
reprezentată legal prin _____________________(Nume, prenume, funcţie)
(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite)
(Semnătura autorizată)
..............................................
........................................
Data :[ZZ.LL.AAAA]

3. INFORMAŢII DESPRE OFERTANT

Formular 3.1
INFORMAŢII GENERALE DESPRE OFERTANT
1.
Numele / denumirea operatorului economic
.........................................................................................................................
Asocieri de operatori economici:
- ..................................................... (Liderul asocierii)
- ..................................................... (asociat 1)
- ..................................................... (asociat 2) etc.
2.

Adresa înregistrată a operatorului economic / Liderul asocierii

............................................................................................................................
Telefon .............................. Fax............................. E-mail………....................
3.

Tipul companiei (persoană fizică, parteneriat, corporație, etc.) *
..................................................................................................................

4.

Obiectul de activitate al operatorului economic (conform statutului propriu) *
...............................................................................................................

5.

Naționalitatea operatorului economic * ..........................................................

6

Companiile străine trebuie să precizeze dacă şi-au stabilit birouri în România în conformitate cu

reglementările aplicabile (cu titlu informativ).
Da
7

Nu

Persoană de contact pentru această ofertă:
Nume
Organizație
Adresă
Telefon
Fax
E-mail

(*) se va completa pentru operatorul economic ofertant / fiecare membru al unei asocieri de operatori economici
Semnătură: ..................................................................................
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)
Data:.....................
L.S.

Formular 3.2
MODEL ACORD DE ASOCIERE

CAPITOLUL I - PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se încheie între :
S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... nr...................,
telefon ..................... fax ........................., înmatriculata la Registrul Comerțului din ......................................... sub
nr..........................., cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................deschis
la...............................................................

reprezentata

de

......................................................având

funcția

de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 1 - LIDER DE ASOCIERE
şi
S.C................................................., cu sediul în .................................,str. ................................ Nr..................., telefon
..................... fax ..............................., înmatriculată la Registrul Comerțului din ........................................ sub
nr............................, cod unic de înregistrare...................................., cont ............................................. deschis la
............................................

reprezentata

de

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

având

funcția

de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 2
și
........................
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI
Art. 2. Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea în vederea participării la procedura de atribuire şi, ulterior,
execuției în comun a contractului de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii , a activităților de sortare,
tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2 de colectare deșeuri a Județului
Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, conform Documentației de Atribuire puse la dispoziție de către
Entitatea Contractantă - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” (ADI „Dobrogea”).
CAPITOLUL III - TERMENUL ACORDULUI
Art. 3. Prezentul acord rămâne în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respectiv până la
stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere să fie .................................
Contractul de delegare va fi semnat de către liderul de asociere…...........………………, desemnat ca fiind reprezentantul
autorizat să primească instrucțiunile pentru şi în numele oricăruia şi tuturor membrilor asocierii.

Art. 5. Părțile vor răspunde solidar şi individual în faţa Entității Contractante în ceea ce priveşte îndeplinirea tuturor
obligaţiilor şi responsabilităților decurgând din sau în legătură cu Contractul.
Art. 6. În caz de adjudecare, asociații au convenit asupra următoarelor cote de participare în cadrul asocierii:
Lider de asociere …..........................................

........................ % (în cifre şi litere),

Asociat 2 ….............................................................

................ % (în cifre şi litere)

Asociat n …............................................................

................ % (în cifre şi litere).

Art. 7. Asociații convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, acordându-şi
sprijin de natură tehnică, managerială sau/şi logistică ori de câte ori situaţia o cere.
Art. 8. Nici una dintre Părţi nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să
transmită cota sa sau parte din aceasta, altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris
prealabil atât al celorlalte Părţi, cât şi al Beneficiarului.
Art. 9. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a serviciilor, cu
prevederile contractului de delegare ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) şi Entitatea
Contractantă.
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare, câte un exemplar pentru
fiecare Parte.

LIDER

_______________________
_______________________ (semnătura autorizată)

L.S

ASOCIAT 2

_______________________
_______________________ (semnătura autorizată)

...........
L.S.

NOTA:

Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părțile putând adăuga şi alte clauze.

Formular 3.3
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………
de lucrări sau servicii conexe, necesare prestării activităților serviciului de salubrizare delegate în cadrul contractului
de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii , a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și
depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2 de colectare deșeuri a Județului Constanța, fără punerea la
dispoziție a infrastructurii
1. Părţi:
Acest acord este încheiat între
S.C. _______________ cu sediul în ___________________________ (adresa ,tel., fax), reprezentată prin
_________________ (reprezentant autorizat), denumită în cele ce urmează Ofertant
şi
S.C. _______________ cu sediul în __________________________ (adresa, tel., fax),, reprezentată

prin

___________________________ (reprezentant autorizat),, denumită în cele ce urmează Subcontractant.
2. Obiectul contractului:
Art.1. Activităţile care fac obiectul prezentului acord de subcontractare sunt:
-

_____________________

-

_____________________.

Art.2. Valoarea activităților de la art. 1 de mai sus este de _____ Lei fără TVA, conform ofertei prezentate de
subcontractant.
Art.3. Durata de execuție a activităților este în conformitate cu oferta prezentată de subcontractant.
3. Alte dispoziții:
Art.4 În cazul adjudecării contractului de delegare în favoarea ofertantului, subcontractantul va realiza activitățile mai
sus menționate, în conformitate cu oferta prezentată și va răspunde de respectarea condițiilor tehnice și încadrarea în
termenele stabilite prin graficul de execuție.
Art.5 Neînțelegerile dintre părți se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor
soluționa pe cale legală.
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.
NOTA: Prezentul Acord de Subcontractare conţine clauzele obligatorii, părțile putând adăuga şi alte clauze.

(semnătură autorizată ofertant)

(semnătură autorizată subcontractant)

4. DOCUMENTE DE CALIFICARE

Operator economic

Formularul nr. 4a

.................................
(denumirea/numele)

Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic)
în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte
publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea niciuneia dintre
următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea
nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului
în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Operator economic,

(numele reprezentantului legal, în clar)
(semnătură autorizată)

Formularul nr. 4 b

Operatorul economic
.................................
(denumirea/numele)

Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzută la art.165 - din Legea 98/2016.
Declarăm că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegem ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii şi confirmarii declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Prezenta declaraţie este valabila pana la data de (data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării

Operator economic,
(denumirea/numele)

(semnatura reprezentant legal)
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Formularul nr. 4 c

Operatorul economic
.................................
(denumirea/numele)

Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei
de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 167 din Legea 98/2016, respectiv
operatorul economic și persoanele cu putere de reprezentare, decizie sau control cu privire la operatorul
economic nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii:
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru
prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată
încălcarea acestor obligaţii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă
poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe
judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei
în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această
situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul
unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune
încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de
daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii
criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte
documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ......................

Operator economic,
(numele reprezentantului legal, în clar) (semnătură autorizată)
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Formular 4.1

Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul ___________________, reprezentant legal al ___________________, (denumirea/numele şi
sediul/adresa operatorului economic), în calitate de [ofertant] / [ofertant asociat] / [subcontractant] / [terț
susținător] la procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii
, a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2 de
colectare deșeuri a Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, organizată de
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” (ADI „Dobrogea”), la data de ......................., declar pe
propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte
publice, următoarele:
(i) [ofertantul] / [ofertantul asociat] / [subcontractantul] / [terțul susținător] (se alege cazul corespunzător
şi se înscrie numele) _____________________

nu are drept membri în cadrul consiliului de

administrație/organului de conducere sau de supervizare şi nu are acționari ori asociați semnificativi
persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea”
(ADI “Dobrogea”);
(ii) [ofertantul] / [ofertantul asociat] / [subcontractantul] / [terțul susținător] (se alege cazul corespunzător
şi se înscrie numele) _____________________ nu se află în niciuna dintre situațiile precizate de art. 59 și
60 alin. (1) lit. a), b), c), d) şi e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că
entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal
referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art.
175 sau unei unităţi în care aceasta își desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la
producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă».
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Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

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

Numele şi prenumele semnatarului

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

Capacitate de semnătură

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

Denumirea ofertantului

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

Data

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

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.
În cazul asocierii, această declarație va fi prezentată de către fiecare membru în parte, iar în cazul în care
ofertantul declară că intenționează să subcontracteze o parte a contractului, va fi completată şi de către
sub-contractant/sub-contractanți şi va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/(al
fiecărui asociat/sub-contractant).

17

Anexa la Formular 4.1
Persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entităţii contractante in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
– preşedinte ADI “Dobrogea”;
– membri in Consilul Director ADI “Dobrogea”;
– membrii comisiei de evaluare
– experți cooptați:
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Formular 4.2
Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

Declaratie privind cifra de afaceri specifică contractului pe ultimii 3 ani 1
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare _______________________________________
(numărul, data şi locul de înmatriculare / înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ________________________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _______________________________
(adrese complete, telefon / telex / fax, certificate de înmatriculare / înregistrare)
8. Principala piaţa a afacerilor:
9. Situaţia economico-financiară pe ultimii 3 ani specifică contractului:
Date financiare2
anul
Cifra de afaceri
specifică contractului
Profitul anual

anuală

2019

2020

2021

Media3
RON

Ofertant,
_________________
(numele reprezentantului legal, în clar)
_____________________
(semnătura autorizată)

1 - A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere.
2 - Valorile vor fi exprimate în lei. Ofertanţii care trebuie să efectueze conversia altor monede în euro vor
utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca Naţională a ţării în care s-a făcut înregistrarea
şi vor specifica ratele utilizate
3 -În cazul în care oferta este depusă de o asociere, se va prezenta o fişă centralizatoare pentru asociere în
ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum şi fişe
centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentanţii legali ai fiecărui
asociat, inclusiv liderul.
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Formular 4.3

Operator economic
.................................
(denumirea/ numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE
ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul................, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/ numele şi sediul/
adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea şi adresa entităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Semnătura:

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)

Data:

.....................
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Anexă la Formularul 4.3
Numele ofertantului individual, partener în asociere sau subcontractant desemnat
....................................................................................................................
Denumirea

Perioada

Valoarea

Locul / zona

contractului /

contractului

totală a

de prestare a nume beneficiar

Tipul serviciilor

(data de
începere –
data de
finalizare)

Denumire /

serviciilor

serviciilor şi

/ autoritate

pentru care

cantitatea de

contractantă

ofertantul a

deșeuri

fost/ este

depozitată)

Calitatea
operatorului
economic **)

responsabil *)
(RON)

Notă: se vor adăuga rânduri suplimentare, dacă este necesar.
*) se va preciza valoarea serviciilor de natura şi complexitatea celor prevăzute în caietul de sarcini, prestate
în perioada indicată în coloana anterioară.
**) Se va preciza calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

Semnătura:

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)
Data:

.....................
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Formular 4.4
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ - REFERINŢE CONTRACTE DE SALUBRIZARE
1

Operator economic:

2

Calitatea în care a participat la
îndeplinirea contractului:
[se bifează opţiunea corespunzătoare]

contractant unic sau contractant conducător (lider de
asociaţie)
contractant asociat
subcontractant

3

Denumirea şi obiectul contractului:

4

Denumirea beneficiarului / clientului:

5

Date de contact ale persoanei/
persoanelor care pot da recomandări:

6

Perioada de derulare a contractului:

7

Costuri aferente contractului:

Nume: ..................................
Telefon/fax: ................................

Contravaloarea serviciilor similare prestate:
..................................

8

Surse de finanţare pentru contract:

9

Natura contractului:
(Concesiune/ operare şi întreţinere/
Contract de Management/ alt tip de
contract, specificaţi)

10

Capacitatea stațiilor/depozitului:

Capacitatea stației

Capacitatea

Capacitatea

Capacitatea

de sortare

instalației de tratare

instalației

depozitului

mecano-biologic

pentru
compostare

11

Cantitatea de deșeuri tratată/depozitată Cantitatea de
*):

Cantitatea de

Cantitatea de Cantitatea

deșeu tratată prin

deșeu tratată

deșeu

de deșeu

sortare

mecano-biologic

compostată

depozitată

*) se va preciza cantitatea de deșeu tratat/depozitat în cadrul contractului în perioada ultimilor 3 ani
împliniţi la data termenului limită pentru depunerea ofertei
Notă:
1. Ofertantul va avea în vedere corelarea informaţiilor prezentate în Formularul 4.4 şi Anexa la
Formularul 4.3
Semnătura:

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)
Data:

.....................
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Formular nr. 4.5(i) - ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susţinerea financiară a ofertantului ................................................

Către: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” (ADI „Dobrogea”)
Aleea Magnoliei, nr.2, et.2, camera 205, Localitatea: Constanța, Județul Constanța, România

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin achiziție publică de
servicii , a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din
Zona 2 de colectare deșeuri a Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, noi
....................... (denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................................
(adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la
dispoziţia ........................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele
financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de
acesta/aceştia conform ofertei prezentate şi contractului ce urmează a fi încheiat între ofertant şi entitatea
contractantă.
Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost
incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
............................................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici)
[se va completa, după caz]
suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară),
necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.
(sau)
cifra de afaceri în sumă de ...................................................., necesară pentru îndeplinirea cerinţei minime
de calificare referitoare la cifra de afaceri.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să
răspundem faţă de entitatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de
.......................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici), în baza contractului de achiziţie
publică şi pentru care .................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) a primit
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susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la
invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi
irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de entitatea contractantă, cât şi
faţă de ............................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici), care ar putea
conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a
obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem
pentru prejudiciile cauzate entităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în
angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182 alin.(3) din
Legea nr.98/2016, care dă dreptul entităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către
noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată ..............................................................
(denumirea ofertantului/grupului de operatori economici).

Data completării,
………………...

Terţ susţinător,
……………….
(semnătură autorizată)
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Formular nr. 4.5(ii) - DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR ECONOMIC ŞI FINANCIAR

Terţ susţinător economic şi financiar
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
Subsemnatul......................., reprezentant împuternicit al ............................. (denumirea terţului susţinător
economic şi financiar), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,
că datele prezentate în tabelul anexat privind resursele economico-financiare de care dispun şi care
urmează a fi efectiv puse la dispoziţia ofertantului ........................ (denumirea ofertantului) pentru
îndeplinirea contractului de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii , a activităților de
sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2 de colectare deșeuri a
Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii sunt reale.
Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor
apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii , a
activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2 de
colectare deșeuri a Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, precum şi că modul în
care vom interveni în implementarea contractului, dacă este necesar, va consta în .................. (se va preciza
modul concret în care terţul susţinător va interveni în implementarea contractului).
LISTA
resurselor economico-financiare care urmează a fi efectiv puse la dispoziţie ofertantului pentru îndeplinirea
contractului de achiziţie publică
Nr.

Denumire

Valoare

Forma de constituire

crt.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră economico-financiară
oferită ............................................................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici).
Data completării:.....................................
Terţ susţinător,
……………….
(semnătură autorizată)
L.S.
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Formular nr. 4.6(i) - ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR AL CAPACITĂŢII TEHNICE ŞI/SAU PROFESIONALE

Terţ susţinător
..........................
(denumirea)
ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnică şi profesională a ofertantului .....................................

Către: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” (ADI „Dobrogea”)
Aleea Magnoliei nr.2, et.2, camera 205, Localitatea: Constanța, Județul Constanșa, România,

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin achiziție publică de
servicii, a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona
2 de colectare deșeuri a Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii noi ...................
(denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......................(adresa
terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la
dispoziţia ................................................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) resursele
tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de
acesta, conform ofertei prezentate şi contractului ce urmează a fi încheiat între ofertant şi entitatea
contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care
au fost incluse în propunerea financiară.
În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia
.................................. (denumirea ofertantului)
[se va completa, după caz]
următoarele resurse tehnice şi/sau profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la
termen a contractului: ...........................................................................
(sau)
lista serviciilor privind experienţa similară, necesară pentru îndeplinirea cerinţei minime de calificare
referitoare la experienţa similară.
În funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului, vom interveni în
implementarea acestuia astfel: ............................. (se va preciza modul concret în care terţul susţinător va
interveni în implementarea contractului)
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să
răspundem, în mod necondiţionat, faţă de entitatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii
asumate de ....................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici), în baza contractului
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de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) a
primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens,
definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuţiune.
Noi, .............................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca înţelegem să
renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de entitatea
contractantă, cât şi faţă de ............................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici),
care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să
răspundem pentru prejudiciile cauzate entităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor
prevăzute în angajament.
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.182 alin.(3) din
Legea nr.98/2016, care dă dreptul entităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către
noi

a

anumitor

obligaţii

care

decurg

din

susţinerea

tehnică

şi

profesională

acordată

............................................. (denumirea ofertantului/ grupului de operatori economici).

Data completării,
………………...

Terţ susţinător,
……………….
(semnătură autorizată)
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Formular nr. 4.6(ii) – DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR – EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
Terţ susţinător experienţă similară
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
Subsemnatul..................., reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea terţului susţinător),
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în tabelul anexat privind experienţa similară, pentru îndeplinirea contractului de delegare a gestiunii prin
achiziție publică de servicii , a activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor
municipale din Zona 2 de colectare deșeuri a Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a
infrastructurii sunt reale.
LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI
Nr. crt.

Obiect

Denumirea/

Calitatea prestatorului*)

contract

numele beneficiarului

Perioada **)

/clientului
Adresa

Capacitatea stațiilor/depozitului:

Capacitatea stației

Capacitatea instalației Capacitatea

Capacitatea

de sortare

de tratare mecano-

instalației

depozitului

biologic

pentru
compostare

Cantitatea de deșeuri

Cantitatea de

tratată/depozitată *):

Cantitatea de

Cantitatea de

Cantitatea

deșeu tratată prin deșeu tratată

deșeu

de deșeu

sortare

compostată

depozitată

mecano-biologic

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se vor preciza datele de începere şi de finalizare a serviciilor

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
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documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Prezenta declaraţie este anexă la Angajamentul privind susţinerea tehnică şi profesională oferită de noi
................................................................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici).
Data completării,
………………..

Terţ susţinător,
……………….
(semnătură autorizată)
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Formular nr. 4.6(iii) – DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC ŞI PROFESIONAL
Terţ susţinător tehnic şi profesional
..........................
DECLARAŢIE

(denumirea)

Subsemnatul..............................., reprezentant împuternicit al .................................... (denumirea terţului
susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind disponibilitatea cu privire la resursele tehnice
pentru indeplinirea contractului de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii , a activităților de
sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2 de colectare deșeuri a
Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii sunt reale.
Personal/organism tehnic de specialitate
Autorizaţii/
Nume şi
prenume

Pozitia în

Cunoasterea

cadrul

limbii

contractului

române

Experienţa

diplome/
Studii

profesională în domeniu

certificate
profesionale/alte

generală

documente

specifică

Resurse tehnice
Resursa tehnică

Modalitatea de punere la dispoziţie

Anexez declaraţiei documentele de confirmare solicitate, în conformitate cu cerinţele documentatiei de
atribuire.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai __________________ (denumirea Entității contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este anexă la Angajamentul privind susţinerea tehnică şi profesională oferită de noi
................................................................... (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici).
Data completării,
………………..

Terţ susţinător,
……………….
(semnătură autorizată)
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5. FORMULARE PENTRU PROPUNEREA TEHNICĂ
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Formular 5.1 (i)
METODOLOGIE DE EXECUŢIE A SERVICIILOR

1. Managementul şi organizarea activității
Oferta va trebui să conțină următoarele elemente:
1.1

Organigrama cuprinzând toate posturile de lucru (inclusiv numărul de personal) necesare
desfășurării activității

1.2

Atribuțiile specifice aferente fiecărei categorii de posturi de lucru cuprinsă în organigramă
(prezentate în mod sintetic – nu este necesară atașarea Fișelor de post)

1.3

Diagrama cuprinzând repartizarea tuturor activităților ce urmează a fi desfășurate pe amplasament
la nivel de operator economic. Sunt vizate toate activitățile (prestarea serviciilor, activități de
mentenanța și revizie periodica, audit, monitorizare, paza, cattering etc.). Pentru fiecare categorie
de activităţi trebuie precizat dacă va fi prestată de ofertant sau de o terță parte. În cazul în care
ofertantul este o asociere, pentru fiecare activitate din diagramă se precizează operatorul
economic, parte din asociere, care o prestează. Activităţile ce pot fi desfășurate de către o terță
parte sunt doar cele ce se refera la alte activităţi decât cele aferente prestării serviciilor ce fac
obiectul contractului de achiziție publică (activităţi suport cum ar fi mentenanță, securitate,
catering, curățenie etc.)

2. Mobilizarea şi operaționalizarea activității
Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data semnării şi Data începerii efective a
prestării/furnizării serviciilor. In timpul Perioadei de mobilizare, Ofertantul va anunța operatorii economici
care colectează și transportă deșeurile menajere, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate în baza
acestui Contract.
În perioada de mobilizare vor fi desfășurate minim activităţile incluse la art. 2 din contractul de delegare.
Perioada de mobilizare va lua sfârșit la data de începere a contractului, atunci când toate condiţiile
prevăzute în acest sens de contractul încheiat vor fi îndeplinite.
Oferta tehnică va cuprinde descrierea detaliată a activităților aferente etapei de mobilizare în mod distinct
pentru fiecare activitate în parte.
Oferta trebuie să prezinte în mod clar durata de timp (exprimată în zile calendaristice) estimată pentru
perioada de mobilizare, pentru toate activitățile care se desfăşoară în perioada de mobilizare. Durata
pentru perioada de mobilizare este stabilită în contract.
Oferta tehnică va cuprinde lista procedurilor de sistem, procedurilor operaționale şi a instrucțiunilor de
lucru şi lista formularelor care vor fi utilizate în derularea activității prin implementarea sistemelor de
management de mediu, calitate şi sănătate ocupațională.
Nu este necesar ca procedurile și instrucțiunile de lucru să fie atașate ofertei.
Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care personalul recrutat va fi instruit şi calificat cu privire la
atribuțiile şi sarcinile postului de lucru.
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Eventualele testări trebuie incluse în graficul detaliat al activităților aferente etapei de mobilizare.
3. Planul de organizare a activităţii
În oferta tehnică, Ofertantul trebuie să prezinte un Plan de organizare a activității detaliat şi coerent, care
să prezinte cel puțin:
•

alocarea de resurse pentru activitățile de sortare, tratare și depozitare (vehicule, echipamente,

unelte, personal);
•

organizarea calendaristică a activității pe parcursul unui an

•

echipamentele si resursele utilizate pentru desfășurarea activității.

•

precizări cu privire la modul de constituire a garanției financiare de mediu stabilită, conform

prevederilor art. 13 din OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.
De asemenea, Planul de organizare a activității trebuie să cuprindă o descriere a procedurii aplicate şi a
modului de lucru utilizat la închiderea celulelor depozitului. Ofertantul trebuie să precizeze mijloacele şi
instalațiile puse la dispoziția acestei activităţi.
Luând în considerare cerințele din Documentația de atribuire, Ofertantul va calcula necesarul de
echipamente pentru prestarea activității contractului. Calculele vor fi prezentate explicit în cadrul Ofertei
tehnice, specificându-se toți parametrii principali pentru fiecare tip de mijloc de transport, instalație,
respectiv pentru fiecare tip de utilaj în parte.
Pentru activitățile de sortare, tratare și depozitare, alocarea de resurse necesare se va prezenta sub formă
tabelară, utilizând tabelul de mai jos.
Resurse
Vehicule

Descriere
Fiecare tip de vehicul utilizat va fi trecut pe câte o linie separată, menționânduse parametrii tehnici principali și activitatea la care va fi utilizat.

….

……………..

….

……………..

Echipamente/
unelte

Fiecare tip de echipament/unealtă utilizat(ă) va fi trecut pe câte o linie separată,
menționându-se parametrii tehnici principali (acolo unde este cazul) și
activitatea la care va fi utilizat(ă).

….

……………..

….

……………..
În acest tabel va fi menționat doar personalul operațional, implicat în mod direct

Personal

în activitatea respectivă. Fiecare categorie de personal va fi prezentată în mod
distinct, menționându-se numărul de persoane și activitatea realizată.

….

……………..

….

……………..

33

4. Controlul proceselor. Monitorizarea performanței
Oferta tehnică trebuie să prezinte, pentru activitățile serviciului salubrizare, modul în care Operatorul
înțelege să asigure propria monitorizarea, respectiv parametri de monitorizare propuși, frecvența
determinărilor, metodele de determinare şi procedurile utilizate (inclusiv indicarea procedurilor de
prelevare a probelor acolo unde este cazul).
Parametrii de monitorizare minim obligatorii sunt cei prezentați în Caietul de sarcini.
5. Auditul de conformitate
Delegatarul își rezervă dreptul de a desfășura periodic, un audit privind conformitatea activităților
desfășurate pe amplasament în raport cu toate cerințele legale aplicabile.
Oferta tehnică trebuie să precizeze perioada necesară pentru îndeplinirea condițiilor în vederea realizării
primului audit de conformitate (exprimata în număr de zile calendaristice de la Data începerii activității).
Această durată nu poate fi mai mare de 120 zile.
Data: .....................
Semnătură:

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)
L.S.
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Formular 5.1 (ii)

Operator economic
.................................
(denumirea/ numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OFERTANTUL PENTRU
ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................................... (denumirea/numele

si

sediul/adresa ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................................... (denumirea si
adresa Entității contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Semnătura:

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)

Data:

.....................
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Anexa la Formularul nr. 5.1 (ii)
LISTA cu utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice puse la dispoziţie de ofertant pentru activităţile aferente serviciului de salubrizare care face obiectul
contractului
Activitatea (de
salubrizare)

Echipament/utilaj

Tip echipament /

Capacitate (mc / l /

Număr de unităţi

Proprietate/

utilaj

tone)

(buc.)

folosinţă
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Tip document care
atestă proprietatea sau
dreptul de folosinţă

Formular 5.1 (iii)

OBIECTIVELE, NORMELE ŞI POLITICA DE MEDIU A OFERTANTULUI

Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri de operatori economici, precum şi
subcontractanţii) va oferi detalii privind obiectivele, normele şi politicile generale de mediu pe care
intenţionează să le aplice pe durata prestării serviciilor.

În plus, Ofertantul va oferi detalii privind valabilitatea conform legii a obiectivelor şi politicilor de
protecţia mediului pe durata prestării serviciilor, precum şi ce norme de mediu vor fi aplicate în
scopul asigurării execuţiei contractului şi prestării serviciilor la nivel optim.

Data:

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

Semnătura:

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)
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Formular 5.1 (iv)
SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII

Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri de operatori economici, precum şi fiecare
subcontractant) va furniza detalii referitoare la Sistemul de asigurare a calităţii utilizat în scopul
implementării şi prestării serviciilor la nivel optim.
Ca minim, Ofertantul va include în oferta sa Planurile iniţiale de control pentru Perioada de
mobilizare, punând la dispoziţie o descriere pentru toate activităţile importante în scopul efectuării
controalelor, inspecţiilor şi verificărilor în achiziţia şi preluarea vehiculelor, instalaţiilor şi
echipamentelor pe care le va opera. După semnarea contractului şi în conformitate cu termenii
acestuia vor fi pregătite planuri suplimentare şi certificări, în măsura în care acestea sunt necesare.

Data:

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

Semnătura:

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)
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Formular 5.1 (v)

MĂSURI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII

Ofertantul (inclusiv fiecare partener, în cazul unei asocieri, precum şi subcontractanţii ) va oferi
detalii privind modul în care intenţionează să aplice prevederile legislaţiei în vigoare privind
sănătatea şi securitatea muncii, pe durata execuţiei contractului.

Data:

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

Semnătura:

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)
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Formular 5.2
PERSONAL CHEIE

Funcţie/Nume

Naţionalitate

Vârsta

Studii

Experienţa în ani (în servicii
similare/
în funcţii similare)

Manager de

/

contract
…………………...
Responsabil calitate

/

și
mediu…………………..
Altele …….

Data:

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

Semnătura:

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

(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)
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Formular 5.3
Ofertant
..................................
(denumirea/ numele)

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI
PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul

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

(nume

şi

prenume),

reprezentant

împuternicit

al

...................................... (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să
prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor
obligaţii fiind incluse în preţul contractului conform propunerii financiare.

Data: .....................
Semnătura: ..................................................................................
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele ofertantului)
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6. FORMULARE PENTRU PROPUNEREA FINANCIARĂ
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Formular 6
Ofertant
..................
(denumirea/ numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
”Contract de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii , a activităților de sortare, tratare
mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2 de colectare deșeuri a Județului
Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii”

Către: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea” (ADI “Dobrogea”)
Aleea Magnoliei nr. 2, et.2, camera 205, Constanța, județul Constanța

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ….............................
(denumirea/ numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse
în documentaţia contractului de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii , a activităților
de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2 de colectare
deșeuri a Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii”, să prestăm servicii în
cadrul contractului de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii, a activităților de
sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2 de colectare
deșeuri a Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii, la următoarele tarife:
Denumire activitate
A1
A2
A3
A4

Tarif pentru activitatea de sortare a deșeurilor municipale și
a deșeurilor similare în stația de sortare
Tarif pentru activitatea de organizare a tratării mecanobiologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare
Tarif pentru activitatea de compostare a deșeurilor verzi
Tarif pentru activitatea de administrare a depozitului de
deșeuri

Tarif ofertat

Unitate de

(fără TVA)

măsură

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

lei/tonă

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

lei/tonă

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

lei/tonă

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

lei/tonă

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în
condiţiile şi la nivelul de performanţă prevăzute în Contractul semnat cu Autoritatea Contractantă.
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Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........ zile, (durata în litere şi
cifre), respectiv până la data de .................. (ziua/ luna/ anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Până la încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de
dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din contractul de delegare.
Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu preţul cel mai avantajos din punct de vedere
economic sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data .../.../.......

. ....................., (semnătura), în calitate de ........................, legal autorizat să semnez oferta pentru şi
în numele ........................... (denumirea/ numele operatorului economic)
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Anexă la Formularul 6

Ofertantul va prezenta o Fişă de fundamentare a tarifului şi un Memoriu tehnico-economic justificativ
conform Ordin 109/2007.
La stabilirea tarifelor ofertate în propunerea sa financiară, Ofertantul va avea în vedere corelarea
acestora cu activităţile şi aspectele prezentate în propunerea tehnică.

Tariful ofertat trebuie să aibă în vedere suma totală corespunzătoare ansamblului activităţilor a căror
desfăşurare este necesară pentru prestarea serviciilor.

Pentru tariful ofertat , în Fişa de fundamentare a tarifului, respectiv în Memoriul tehnico-economic
justificativ trebuie să se regăsească activitatea ofertată în propunerea tehnică; în caz contrar, oferta
va fi considerată neconformă. La estimarea tarifului vor fi luate în considerare doar costurile legate
de prestarea activităților de sortare , tratare și depozitare pentru cantitățile de deșeuri municipale din
zona 2 de colectare.

La completarea Fişei de fundamentare a tarifelor, respectiv în Memoriul tehnico-economic justificativ,
Ofertantul va avea în vedere elementele de cost necesare executării contractului. Elementele de cost
vor fi calculate pornind de la volumul activităţii anuale şi vor fi exprimate în lei/an, respectiv lei/UM.

Fişele de fundamentare a tarifului şi Memoriile tehnico-economice justificative vor fi depuse atât în
format letric, cât şi în format MS Excel, în cadrul ofertei financiare.

Sumele prezentate vor fi rotunjite la 2 zecimale, utilizand funcţia ROUND.
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Formular 7
Ofertant
..................
(denumirea/ numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Denumirea Contractului: Contract de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii , a
activităților de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2
de colectare deșeuri a Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii
Subsemnatul(a)

.................................................................(nume/prenume),

domiciliat(a)

in

…………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport),
seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de
reprezentant imputernicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa
denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect “(denumirea
contractului)”, organizată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” (ADI „Dobrogea”),
confirm că ne însuşim condiţiile contractuale obligatorii, respectiv modelul de contract de delegare
parte din documentaţia de atribuire.

Data: .....................
Semnătura: ..................................................................................
(persoana sau persoanele autorizate să semneze în numele Ofertantului)
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Formular 8

GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE

[antetul emitentului]
Către: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” (ADI „Dobrogea”)
Aleea Magnoliei nr. 2, et.2, cam.205, Localitatea: Constanța, Județul Constanța, România,

Scrisoare de garanţie / Poliţa de asigurare nr: .....................
Data: ......................

Cu privire la contractul de delegare a gestiunii prin achiziție publică de servicii , a activităților de
sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din Zona 2 de colectare
deșeuri a Județului Constanța, fără punerea la dispoziție a infrastructurii încheiat între clientul
nostru ..................... [numele Contractantului], în calitate de „ Operator”, şi Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Dobrogea” (ADI „Dobrogea”), în calitate de „Delegatar”, în conformitate cu
termenii şi condiţiile convenite de Delegatar împreună cu Operatorul în contractul din data ..............
[data] (“Contractul”),

Având în vedere că termenii scrişi cu majuscule au semnificaţia acordată acestor termeni în contract.
Noi .............................. [numele băncii/societăţii de asigurări] ne obligăm prin prezenta,
necondiţionat şi irevocabil, să plătim Delegatarului suma de .........................., în conformitate cu
termenii şi condiţiile de mai jos:
Ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim orice sumă de bani solicitată de Delegatar, dar în
limita valorii Garanţiei de Bună Execuţie, pentru a garanta:
a)

plata oricăror penalităţi care se pot înregistra în favoarea Delegatarului,

b)

plata oricăror sume către Delegatar, conform Contractului, inclusiv ca urmare a
neîndeplinirii de către Operatora obligaţiilor asumate prin Contract;

Sub rezerva oricărei obiecţii a Operatorului sau a oricărei alte Părţi, vom achita Delegatarului suma
menţionată mai sus sau orice alte sume pe care le-ar putea solicita, cu condiţia ca aceste sume să nu
depăşească valoarea menţionată mai sus, prin transfer bancar sau fonduri disponibile imediat în
contul Delegatarului la orice bancă din România sau prin orice altă metodă acceptată de Delegatar.
47

Toate plăţile achitate la cererea Delegatarului vor avea valoare netă şi fără taxe sau deduceri
prezente sau viitoare, precum plata oricăror taxe, titluri executorii, comisioane, deduceri sau sarcini,
indiferent de natura acestora sau de instituţia care le impune.
Prin prezenta ne asumăm toate obligaţiile directe, necondiţionate şi irevocabile. Nu vom fi exoneraţi
de niciuna din aceste obligaţii din orice motiv sau cauză, precum modificări ale termenilor şi
condiţiilor Contractului sau modificări în volumul sau natura serviciilor prestate de Operator sau
nerespectarea sau neîndeplinirea oricărei proceduri de către Delegatar sau o terţă parte ce ar putea
să ne exonereze de taxe sau de obligaţiile asumate prin prezenta.
Delegatarul va returna Operatorului Garanţia de Bună Executie 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 Delegatarul nu a ridicat până la
acea dată pretentii asupra ei ca urmare a nerespectării de către Operator a unor obligaţii
contractuale.
Orice litigiu privitor la prezenta garanţie va fi soluţionat în conformitate cu legislaţia în vigoare în
România.
Prezenta garanţie este valabila până la data de .......................................... .

Parafată de Banca/Societatea de asigurări............... (semnătura autorizată) în ziua….... luna........
anul…....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NASTA IONUȚ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
DAN CLAUDIA
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