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HOT ĂRÂREA NR. 34 
din 21 Martie 2012 

privind aprobarea alegerii procedurii de delegare de gestiune prin licitaţie publică 
deschisă şi aprobarea documentaţiei în vederea atribuirii contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare a oraşului Buftea 

Având în vedere : 
• Expunerea de motive prezentată de domnul Stoica Ion- Primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului I.A.P.I.; 
• Avizul comisiei juridice şi de disciplină ; 

• Prevederile art. 30 alin.8, 12, 13, 14, art.31 alin.2 din Legea nr. 51 /2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice; 
• Prevederile art.12 alin1-3, art.13 alin.1 ),3), art. 32 din Legea nr. 101 /2006 privind serviciile 
publice de salubrizare a localităţi lor şi ale Ordinului A.N .R.S.C. nr. 11 O 1 2007 pentru aprobarea 
Regulamentului cadru al serviciilor de salubrizare a localitaţi lor; 

• Prevederile art.8 alin 2, art.1 O, art.11 din H.G. nr. 71/2007 privind aprobarea Normei de 
aplicare a prevederilor reteritoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii prevazute În Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 
3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii ; 
• Prevederile art.18 alin.1 lit.a, art.28 alin., cap.? sectiunea 1 art. 217-225 din O.U.G. nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , cu modificările şi completările 

ulterioare ; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c) şi d) coroborat cu alin. 5, lit. a) şi alin. 6 lit. a 

pct. 14 şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale, 
Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1 Se aprobă procedura de delegare de gestiune prin licitaţie publică deschisă în 

vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a oraşului 
Buftea. 

Art. 2 Se aproba Studiul de fundamentare(Anexa 1),documentaţia de atribuire (fişa de date) 
a achiziţiei a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a oraşului Buftea, 
Anexa 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se împuterniceşte domnul Stoica Ion- primarul oraşulu i Buftea ş i aparatul de 
specialitate al acestuia să întocmească şi să semneze toate documentele ce vor rezulta ca efect al 
prezentei hotărâri. 

Art. 4 Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 
prezentei hotăr~ comunicarea acesteia primarului oraşu lui Buftea, serviciilor de specialitate, în 
vederea aduG ~ AMI~.Pj'nire şi Instituţiei Prefectului Judeţu l ui Ilfov. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea procedurii de delega re de gestiune prin licitatie publică deschisa si 

aprobarea documentaţiei în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare a orasului Buftea 

Conform legii, gestiunea delegata se realizeaza pe baza unui contract de delegare a 

gestiunii. At1. 13 alin. 3 din Legea 1 O 1/2006 mentioneaza ca procedura de atribuire si regimul 

juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor sunt cele 

stabilite de consiliile locale conform prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii. In conditiile in care legea speciala in materia salubrizarii identifica 

exact tipul de contract care se va incheia si in conformitate cu prevederile art. 30 alin. 6 din 

Legea 51/2006 contractul de delegare a gestiunii este un contract prin care o unitate 
administrativ teritoriala, in calitate de delega/ar, atribuie, pe o perioada determinata, unui 
operator licentiat, in calitate de delegat, care actioneaza pe riscul si raspunderea sa, dreptul si 
obligatia de a presta un serviciu de uti/itati publice sau activitati din componenta acelui 
serviciu, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico
edilitara aferenta serviciului presta!, consideram ca, in cazul in care se va aproba de catre 

Consiliul Local, delegarea activitatii din cadrul serviciului de salubrizare, contractul ce 

urmeaza a fi intocmit se circumscrie sferei contractelor de de legare a gestiunii, iar procedura de 

achizitie este cea reglementata prin OUG 34/2006. 

Localitatea nu dispune de o infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de 

salubrizare, in speta de un sistem de salubrizare asa cum este definit si descris la art. 4 din 

Legea nr. 1 O 112006, astfel incat dreptul si obligatia de exploatare a unei astfel de infrastructuri 

ar fi lipsit de obiect, daca operatorul nu o va crea cu mijloace proprii. Deci, prin contract, 

autoritatea publica poate sa atribuie operatorului doar obligatia de a crea respectiva structura, 

dreptul de a o exploata cu scopul realizarii obligatiei de a presta serviciul public si dreptul 

corelativ acesteia. Practic, autoritatea publica locala va delega niste obligatii si va acorda 

concursul in realizarea lor, mentinandu-si, insa, dreptul de control asupra activitatii si 

rezultatelor acesteia. 

Costurile implementarii unui sistem de salubrizare, la standarde europene, asa cum reiese 

si din Studiul de Fundamentare, nu pot fi acoperite de bugetul local, in acest moment, fara 

bulversari majore ale activitatii. Deci, din punct de vedere economic, solutia delegarii de 

gestiune este optima, deoarece comunitatea, pe baza unor investitii facute de un operator privat, 

poate beneficia, in termen scurt, de un serviciu de calitate ridicata, in schimbul platii unei taxe 

rezonabile. 

Numarul de locuitori al localitatii este de 22.087 de locuitori. Daca ar fi instituita o taxa de 

10 lei/luna/locuitor, s-ar colecta 135.000 lei/luna - ceea de ar putea acoperii integral 

cheltuielile lunare pentru sustinerea serviciului public de salubrizare. Insa, mare parte din 

activitati este reprezentata de salubrizare stradala si deszapezire, care, in majoritatea 



covarsitoare a situatiilor, sunt platite de la bugetul local, nefiind necesara perceperea vreunei 
taxe de la populatie. In rapott de alocarile bugetare pe care le poate face, Consiliul poate sa 
decida asupra valorii acestei taxe, deoarece legea petmite subventionarea acti vitatii de 
salubrizare de la bugetul local, fara a impune vreo restrictie. 

Delegarea gestiunii se realizeaza pe baza unei Hotarari a Consiliului Local adoptata in urma 
realizarii unui studiu de fundamentare 

Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare se realizeaza printr-o procedura de licitatie 
deschisa in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 cu adaugirile si completarile ulterioare. 

Finantarea acti vitatii poate fi realizata pe baza unor taxe speciale si subventii de la bugetul 
local asa cum prevede Legea l O l/2006: 

Art. 25. - Finanţarea clteltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului 

de salubrizare şi a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia 

se face cu respectarea legislaţiei fn vigoare privind finanţele publice locale, fn ceea ce priveşte 

iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea invesliţiilor publice, a principiilor 

prevăzute la ari. 43 alin. (2) din Legea nr. 5112006, precum şi a următoarelor principii: 

a) recuperarea integrah'i prin tarife, taxe speciale sau subvenţii de la bugetul local a 

costurilor de operare şi a investiţii/ar pentru înfiinţarea. reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor 

de salubrizare; 

b) menţinerea echilibrului contractual. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea procedurii de delega re de gestiune prin licitatie publică deschisa si 

aprobarea documentaţiei în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare a orasului Buftea 

Prezentul rapott de specialitate are ca punct de plecare Studiul de Fundamentare si are ca 

scop prezentarea considerentelor si circumstantelor de natura juridica si economica care 
determina delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare. 

Conform legii, gestiunea delegata se realizeaza pe baza unui contract de delegare a 

gestiunii. Art. 13 alin. 3 din Legea l O l/2006 mentioneaza ca procedura de atribuire si regimul 

juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor sunt cele 

stabilite de consiliile locale conform prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 
concesiune de servicii. In conditiile in care legea speciala in materia salubrizarii identifica 

exact tipul de contract care se va incheia si in conformitate cu prevederile art. 30 alin. 6 din 

Legea 51/2006 contractul de delegare a gestiunii este un contract prin care o unitate 
administrativ teritoriala, in calitate de delegatar, atribuie, pe o perioada determinata, unui 
operator licentiat, in calitate de delegat, care actioneaza pe riscul si rwpunderea sa, dreptul si 
obligatia de a presta un serviciu de utilitati publice sau activitati din componenta acelui 
serviciu, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico
edi/itara aferenta serviciului presta/, consideram ca, in cazul in care se va aproba de catre 

Consiliul Local, delegarea activitatii din cadrul serviciului de salubrizare, contractul ce 

urmeaza a fi intocmit se circumscrie sferei contractelor de de1egare a gestiunii, iar procedura de 

achizitie este cea reglementata prin OUG 34/2006. 

Localitatea nu dispune de o infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de 

salubrizare, in speta de un sistem de salubrizare asa cum este definit si descris la art. 4 din 

Legea nr. 1 O l/2006, astfel incat dreptul si obligatia de exploatare a unei astfel de infrastructuri 

ar ti lipsit de obiect, daca operatorul nu o va crea cu mijloace proprii. Deci, prin contract, 

autoritatea publica poate sa atribuie operatorului doar obligatia de a crea respectiva structura, 

dreptul de a o exploata cu scopul realizarii obligatiei de a presta serviciul public si dreptul 

corelativ acesteia. Practic, autoritatea publica locala va delega niste obligatii si va acorda 

concursul in realizarea lor, mentinandu-si, insa, dreptul de control asupra activitatii si 

rezultatelor acesteia. 

Costurile implementarii unui sistem de salubrizare, la standarde europene, asa cum reiese 

si din Studiul de Fundamentare, nu pot fi acoperite de bugetul local, in acest moment, fara 

bulversari majore ale activitatii. Deci, din punct de vedere economic, solutia delegarii de 

gestiune este optima, deoarece comunitatea, pe baza unor investitii facute de un operator privat, 

poate beneficia, in termen scurt, de un serviciu de calitate ridicata, in schimbul platii unei taxe 

rezonabile. 



Numarul de locuitori al localitatii este de 22.087 de locuitori. Daca ar fi instituita o taxa de 

1 O lei/ luna/locuitor, s-ar colecta 135.000 lei/luna - ceea de ar putea aco perii integral 

cheltuielile lunare pentru sustinerea serviciului public de salubrizare. Insa, mare pmte din 

activitati este reprezentata de salubrizare stradala si deszapezire, care, in maj oritatea 

covarsitoare a situatii lor, sunt platite de la bugetul local, nefiind necesara perceperea vreunei 

taxe de la populatie. In raport de alocarile bugetare pe care le poate face , Consiliul poate sa 

decida asupra valorii acestei taxe, deoarece legea permite subventionarea activitatii de 

salubrizare de la bugetul local, fara a impune vreo restrictie. 

Cu privire la finantarea serviciilor, Legea 1 O 1/2006 prevede ca: 

Art. 25. - Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului 

de salubrizare şi a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia 

se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte 

iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţii/ar publice, a principiilor 

prevăzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. j 112006, precum şi a următoarelor principii: 

a) recuperarea integrală prin tarife, taxe speciale sau subventii de la bugetul local a 

costurilor de operare şi a investiţii/ar pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor 

de salubrizare,· 

b) menţinerea echilibrului contractual. 

Concluzii: 

Delegarea gestiunii se realizeaza pe baza unei Hotarari a Consiliului Local adoptata in urma 

realizarii unui studiu de fundamentare 

Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare se realizeaza printr-o procedura de licitatie 

deschisa in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 cu adaugirile si completarile ulterioare. 

Finantarea activitatii poate fi realizata pe baza uneor taxe speciale si subventii de la bugetul 

local. 

Serviciul IAPI 

Sef serviciu Tudorache Viorica 
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Anexa nr. 1 la HCL nr. 34121.03.2012 

STUDIU DE FUNDAMENT ARE 

Nota introductiva 
Abordarea studiului de fundamentare 

Intr-o prima etapa s-a analizat sistemul de salubrizare existent, structuriile institutionale 
implicate, costurile, tarifele si veniturile. 

Pe baza datelor de marketing, demografice, topografice si sociale s-a calculat necesarul de 
investitii si s-au analizat alternativele de organizarea din punct de vedere tehnic a serviciului. 

Pentru fiecare varianta de gestiune (proprie si delegata) sunt prezentate avantaje si 
dezavantaje, de natura financiara, institutionala si socia la, recomandandu-se delegarea servicului de 
colectare a deseurilor menajere. 
Continut cadru al studiului de fundamentare 
Initierea delegarii de gestiune trebuie sa aiba la baza un studiu de fundamentare, efectuat, in prealabil, 
de catre delegatar, care cuprinde, in principal, urmatoarele elemente: 

·~ Descrierea si identificarea serviciului, a ariei teritoriale si a sistemulvi a carui gestiune 
urmeaza sa fie delegata 

,.._ Motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifica acordarea delegarii de 
gestiune 1 

·i. Investitiile necesare pentru modernizarea, extinderea, imbunatatirea calitativa si cantitativa a 
serviciului, precum si a conditiilor sociale si de mediu. 

~ Fundamentarea delegarii gestiunii 
"' Aspecte de mediu 
~ Aspecte sociale 
~ Aspecte institutionale 
~~ Analiza tiscului si repattizarea sa 
~ Motivele de ordin economic, financiar, soc ial si de mediu, care justifica delegarea gestiunii 
~ Modalitatea de achizitionare a serviciilor 
·.1.- Durata estimata a contractului de delegare 
• Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de operatore 
-,J.,. Valoarea estimata a contractului 

Descrierea si identificarea serviciului, a ariei teritoriale si a sistemului a carui gestiune urmeaza 
sa fie delegata 
Situatia actuala 
Serviciul de salubritate in localitatea Buftea este in responsabilitatea Primariei, care a incheiat un 
contract de prestari servicii pentru prestarea serviciilor de salubrizare, cu un operator de salubrizare 
licentiat. Aceasta transporta deseurile la rampa ecologica Rudeni, care este in proprietatea S.C 
IRIDEX GROUP S.A. Serviciile de salubrizare stradala si deszapezire au fost concesionate in baza 
aceluiasi contract, catre operatorul desemnat. 
Localitatea Buftea, are in compunere 6 cartiere, la care sunt inregistrati conform recensamantului 
22.087 persoane. 
Denumire cartier Numar locuitori 

Cartier Centru 6.459 
Cartier Atarnati 1.924 
Cartier Studio 7.030 
Cartier Otetarie 1.310 
Cattier Flamanzeni 2.024 
Cattier Buciumeni 2.801 
Cattier Sabareni 539 
TOTAL 22.087 



Din evidentele primariei rezulta o populatie inregistrata de 22.087 locuitori si un numar total de 
gospodarii de 7.134 gospodarii, rezultand un numar mediu de 3 locuitori per gospodarie Estimari 
privitoare la sistemului de salubritate pentru care urmeaza initierea delegarii de gestiune 
Serviciul de salubritate cuprinde, conform legii, o serie de activitati specifice. Dintre acestea, raportat 
la necesitatile si posibilitatile orasului trebuiesc prestate urmatoarele: 

1. precolectarea, colectarea si transportul deseurilor localitateale, inclusiv ale deseurilor toxice 
periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; 

2. maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice; 
3. curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe 

timp de polei sau de inghet; 
4. colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la 

populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, 
deseuri de echipamente electrice si electronice etc.); 

5. colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si 
demolari; 

6. dezinsectia, dezinfectia si deratizarea. 

Bunuri sau mijloace fixe \ Cantitate Valoare(lei) Valoare totala 
Atelier service si reparatii 1 1.075.000,00 1.075.000,00 
Autospeciala gunoiera 1 4 430.000,00 1.720.000,00 

Autospeciala maturatoare 1 430.000,00 430.000,00 

Autospeciala cisterna 2 430.000,00 860.000,00 
Autospeciala portcontainiera 2 430.000,00 860.000,00 

Autovehicul cu plug si sararita 4 430.000,00 1. 720.000,00 

Autoturisme 2 64.500,00 129.000,00 
Recipiente de precolectare - 1,1 
mc 250 1.100,00 275.000,00 
Recipiente de precolectare - 0,24 
mc 5000 Il 0,00 550.000,00 

Alte dotari 8.600,00 8.600,00 

TOTAL 7.627.600,00 

Dezvoltarea actuala a localitatii impune organizarea tuturor activitatilor enumerate, in regim 
cvasipermanent, in scopul atingerii unui nivel ridicat de protectie a mediului si a sanatatii publice. 

In primul rand, valoarea unei astfel de investitii este mult prea ridicata in raport cu bugetul local. 
In al doilea rand, chiar daca s-ar gasi o formula de finantare, volumul de servicii ar fi prea mic (a se 

vedea Nota de justificare a valorii estimate) pentru a acoperii norma de lucru lunara a utilajelor. In 
aceste conditii, pragul de rentabilitate al activitatilor nu poate fi atins, iar serviciul va functiona cu 
pierderi. Cea mai mare parte dintre autospeciale nu ar avea acoperit nici macar jumatate din 
capacitatea de lucru. In aceste conditii este recomandabila delegarea gestiunii catre un operator 
licentiat, care are posibilitatea de a optimiza serviciul, folosind utilaje le in mai multe localitati. 

Pentru acest motiv trebuie urmarit ca operatorul cu care se contracteaza activitatea sa aiba 
capacitatea tehnica si disponibilitatea executarii tuturor serviciilor. De remarcat este faptul ca 
necesarul de servicii trebuie foarte bine evaluat pentru ca prestarea sa poata fi suportata de catre 
bugetul local, sa tie eficienta si j ustiticata din punct de vedere economic. 
In contextul actual, se impune realizarea colectarii selective a deseurilor menajere, in scopul 
facilitarii sortarii si reciclarii acestora. Legislatia si necesitatea faptica au condus la o astfel de 
solutie. Costurile de depozitare a deseurilor menajere sunt in permanenta crestere. Ne referim aici, 
atat la costurile financiare, cat si la cele legate de protectia mediului si sanatatii publice. Legislativ, se 
impun target-uri si sanctiuni care dau acestei solutii un caracter urgent si inevitabil. 
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Din structura deseurilor, fi·actiile cu potential de reciclabilitate ridicat sunt: plasticul, metalul, hartia, 
cartonul, sticla. Pentru acestea se va implementa un sistem de colectare selectiva, pe 2 tluxuri, initial: 
!luxul l: plastic/PET/metal 
!luxul 2: hartie/catton 

Intr-o faza ulterioara se va lua in studiu si posibilitatea extinderii numarului de tractii reciclabile 
colectate, insa numai pe baza structurii determinate a deseurilor, astfel incat eficienta economica a 
activitatii sa nu fie grav afectata. Pentru cele 2 categorii de deseuri se vor infiinta puncte de 
precolectare, pe care operatorul serviciului le va dota cu recipiente cu capacitate de l.l 00 de litri, 
avandu-se in vedere sistemul actual practicat in alte localitati si nivelul strict incipient la care se atla 
colectarea selectiva in localitatea noastra. Practic, nu se realizeaza colectare selectiva pe teritoriul 
localitatii, nu detinem resursele necesare, urmand ca resursele pentru viitoarea implementare sa 
reprezinte un aport investitional al operatorului. 

Modul actual de colectare a deseurilor nu corespunde standardelor impuse de legislatia in vigoare. 
Operatorul a incheiat contracte individuale cu mai putin de 3 sferturi din populatia localitatii si 
colecteaza deseurile in amestec, pe care le depoziteaza la depozitul ecologic de deseuri, nerealizand 
reciclarea acestora. In plus, de acest serviciu nu beneficiaza intreaga populatie a localitatii, iar nivelul 
calitativ al serviciului are de suferit. Experienta contractelor individuale încheiate cu populatia ne 
conduce la concluzia ca un serviciu de nivel calitativ adecvat nu se poate realiza in acest mod. 
Populatia nu manifesta voluntariat in activitatea de incheiere a contractelor individuale cu prestatorul, 
iar colectarea selectiva este chiar imposibil de realizat pe baza unor contracte individuale. Solutia 
fiabila este doar aceea a organizarii unui sistem global de preluare selectiva a deseurilor, din puncte 
de precolectare amenajate in acest scop, iar contravaloarea serviciului sa fie achitata de catre 
autoritatea publica catre operatorul de salubrizare, in raport de activitatea reala de colectare, metrii 
cubi compactati colectati si transportati de catre gunoierele operatorului. Sumele platile pentru 
prestarea serviciului ar unna sa tie recuperate de catre Primarie, de la populatie, prin instituirea unei 
taxe speciale de habitat. In acest fel toti locuitorii ar beneficia de serviciu si toti locuitorii ar plati 
acest serviciu. 

Pentru deseurile perisabile si reziduale, a caror reciclare nu poate li realizata, punctele de 
precolectare vor ti dotate cu containere de aceeasi dimensiune cu cele reciclabile, urmand doar ca 
golirea acestora sa fie realizata mai des, pentru a se evita fermentarea deseurilor in containere. De 
asemenea, se poate opta pentru dotarea populatiei cu recipiente de volum mai redus, in zonele de 
case. 

Activitatile de curatenie stradala sunt, la randul lor, necesare, existand o retea stradala suficient de 
ramificata, a carei mentinere in stare salubra implica executarea de operatiuni de maturare, stropire, 
spalare, intretinerea curateniei si razuire a rigolelor, pentru eliminarea poluarii si disconfortului 
produs de praf si deseuri stradale. La acestea se adauga si mentinerea cailor publice in functiune in 
perioadele de iarna - marcate de polei si ninsoare - prin operatiuni de deszapezire. 

Toate acestea implica detinerea unui parc adecvat de autospeciale si utilaje, apte sa asigure un nivel 
optim al serviciului. 

Motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifica acordarea delegarii de 
gestiune 

Gestiunea delegata se realizeaza pe baza unui contract de delegare a gestiunii. Art. 13 alin. 3 din 
Legea 10112006 mentioneaza ca procedura de atribuire si regimul juridic al contractelor de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor sunt cele stabilite de consiliile locale conform 
prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. In conditiile in care legea 
speciala in materia salubrizarii identifica exact tipul de contract care se va incheia si in conformitate 
cu prevederile art. 30 alin. 6 din Legea 51/2006 contractul de delegare a gestiunii este un contract 
prin care o unitate administrativ teritoriala, in calitate de delegatar, atribuie, pe o perioada 
determinata, unui operator licentiat, in calitate de delegat. care actioneaza pe riscul si raspunderea 
sa, dreptul si obligatia de a presta un serviciu de utilitati publice sau activitati din componenta 
acelui serviciu, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si de a exploata infrastructura tehnico
edilitara aferenta serviciului pres tai, consideram ca, in cazul in care se va aproba de catre Consiliul 
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Local, de legarea activitatii din cadrul serviciului de salubrizare, contractul ce urmeaza a ti intocmit se 
circumscrie sferei contractelor de delegare a gestiunii, iar procedura de achizitie este cea 
reglementata prin OUG 34/2006. 

Localitatea nu dispune de o inti·astructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de salubrizare, in 
speta de un sistem de salubrizare asa cum este definit si descris la art. 4 din Legea nr. 1 O 112006, 
astfel incat dreptul si obligatia de exploatare a unei astfel de infrastructuri ar ti lipsit de obiect, daca 
operatorul nu o va crea cu mijloace proprii. Deci, prin contract, autoritatea publica poate sa atribuie 
operatorului doar obligatia de a crea respectiva structura, dreptul de a o exploata cu scopul realizarii 
obligatiei de a presta serviciul public si dreptul corelativ acesteia. Practic, autoritatea publica locala 
va delega niste obligatii si va acorda concursul in realizarea lor, mentinandu-si, insa, dreptul de 
control asupra activitatii si rezultatelor acesteia. 

Cu privire la finantarea serviciilor, Legea 10112006 prevede ca: 
Art. 26. - (1) În funcţie de natura, tipul şi caracteristicile activităţilor desfăşurate, serviciul de 
salubrizare se realizează, indiferent de forma de gestiune adoptată, numai pe baza unor contracte de 
prestarea serviciului încheiate între: 
a) operatori şi autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după 
caz, în calitatea acestora de utilizatori; 
b) operatori şi utilizatorii individuali ai serviciului de salubrizare, generatori de deşeuri, persoane 
fizice sau juridice. 
(2) În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii 
delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea 
serviciului de salubrizare prin: 
a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a 
serviciului de salubrizare; 
b) taxe speciale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale; 
c) taxe speciale, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract. 
(3) Clasificarea activităţilor în funcţie de modul de contractare, facturare şi plată a contravalorii 
serviciului de salubrizare presta! se stabileşte prin regulamentul-cadru al serviciului şi se anexează la 
hotărârea de dare în administrare a serviciului ori la contractul de delegare a gestiunii serviciului, 
după caz. 
( 4) Cuantumul şi regimul tarifelor şi taxelor speciale se stabilesc, se ajustează sau se modifică de 
către autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
(5) Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor speciale vor ti stabilite astfel încât: 
a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare; 
b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului 
de salubrizare; 
c) să încurajeze investiţiile de capital; 
d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului. 

In acest scop, Autoritatea va institui o taxa locala din care se vor realiza veniturile pentru 
plata integrala a tarifelor percepute de operator, bazat pe faptul ca prestarea serviciului urmareste 
realizarea unui sistem integrat de management al deseurilor de care va beneficia intrega comunitate 
locala. In situatia in care s-ar opta pentru incheierea de contracte individuale cu producatorii de 
deseuri, daca o parte dintre producatori vor refuza sa incheie contracte, sau sa plateasca facturile, 
sistemul integrat de management nu va putea fi realizat decat prin practicarea de tarife ridicate, care 
sa acopere si cheltuielile prestarii integrale a serviciilor in favoarea celor care refuza sa se integreze 
in sistem si in detrimentul producatorilor de deseuri care sunt buni platnici. 

Situatia economico-financiara actuala a serviciului si starea tehnica a sistemului aferent 
acestuia 

Primaria nu dispune de un serviciu de gospodarie locala, care sa execute colectarea deseurilor 
menajere prin contract de prestari servicii, deoarece nu are dotarea necesara. In schimb, a concesionat 
serviciul, in anul 2004, firmei Rosal Ecologic. Aceasta nu a reusit sa faca fata cerintelor impuse prin 
contract, inca de la inceputul derularii acestuia, astfel incat, nici pana in prezent nu au fost realizate 

4 



investitiile angajate m cadrul contractului. In momentul actual, concesionarul se al1a in 
imposibilitatea de a presta serviciul insusi, fara a se mai pune in discutie finalizarea investitiilor. In 
conditiile date, nu exista infrastructura specifica de salubrizare, motiv pentru care implementarea 
unui sistem de salubrizare trebuie realizata integral de catre viitorul operator al serviciului. 
Nu exista un inventar al serviciului de salubritate care sa tie preluat de catre operator: nu exista in dotare 
autovehicule speciale destinate transpmtului deseurilor si nici pubele individuale sau de aport voluntar 
(comunitar). 
O patte foatte mica din populatie dispune de pubele individuale, majoritatea in vechi, degradate. improprii 
colectarii in conditii salubre. 

Investitiile necesare pentru modernizarea, extinderea, imbunatatirea calitativa si cantitativa a 
serviciului, precum si a conditiilor sociale si de mediu. 

Estimarea nivelului de investitie necesar pentru desfasurarea serviciului de 
colectare/transport deseuri se bazeaza pe urmatoarele elemente: 

-Organizarea sistemului de colectare de colectare deseuri tn functie de structura locativa: 
gospodarii de tip case individuale si blocuri; 

-Dimensionarea numarului si a tipului de containere de colectare deseuri in functie de 
numarul de locuitori si de distributia acestora pe tipuri de locuinte; 

-Dimensionarea masinilor de transport/autocompactoare in timctie de fluxurile de deseuri 
estimate; 

-Tintele stabilite prin planurile de implementare a Directivei UE privind managementul 
deseurilor menajere care impun implementarea colectarii selective si reciclarea unui procent 
semnificativ. 

-Analiza variantelor de organizare a serviciului de colectare a deseurilor menajere se bazeaza 
pe corelatia intre valoarea necesarului de investitie, evolutia tarifului si schema financiara si de 
management. 

Deficitul de capital de investitie necesar conformarii, dar si atingerii unor valori de 
perfomanta ridicate provine din: 
-capacitatea scazuta de finantare a autoritatii locale 
-imposibilitatii de asigurare a unui l1ux de numerar operational suficient de ridicat al operatorului in 
cazul gestiunii proprii, pentru a finanta investitiile din acesta, problema ce se leaga la randul ei de 
posibilitatile financiare ale populatiei de a plati serviciul de salubritate. 

Minimul necesar de dolari a fost estimat in anexele prezentului studiu, conform normelor 
impuse de ANRSC, iar valoarea acestora depaseste capacitatea de achizitie a Primariei. Acesta este 
motivul principal care ne determina sa luam in calcul o noua externalizarea serviciului, in baza unei 
proceduri de achizitie publica. 

Fundamentarea delegarii gestiunii 
Gestiunea proprie 

Cadrul legal 
Cadrul legal specific al gestionarii in regim propriu al serviciului de salubrizme este dat de: 
Legea 1 O 112006 privind serviciul de salubriZat'e a locali tatilor 
Legea Nr 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice Operatoml in gestiune propne 
prezinta poate avea urmatomea situatie de management: 
organizme ca depmtament propriu al primariei; 

sau 
organiZat'e ca societate pe actiuni, detinuta 1 00% de consiliul local. 

Avantaje 
Mentinerea responsabilitatii operatorului fata de populatia deservi ta; 
Posibilitatea sustinerii populatiei sarace de catre primarie; 
Tarife mai mici decat in varianta gestiunii delegate (neexistand profit); 
Mentinerea autoritatii nemijlocite a consiliului local asupra activitatii; 
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Accesul la fonduri europene destinate autoritatilor publice. 

Dezavantaje 
Ritm lent de investitii, bazat exclusiv pe f1uxul de numerar din exploatare si pe sumele puse la 

dispozitie de primarie; 
Consiliul Local al orasului Buftea ar trebui sa furnizeze in continuare fonduri si garantii in calitatea 
de actionar unic (daca se organizeaza un SA pentru operarea serviciului); 
O parte din personalul primariei ar trebui sa se ocupe de serviciul respectiv. 

Surse de finantare 
Leasing - in special pe termen scurt; 
Obligatiuni -posibile; 
Fonduri externe nerambursabile- PHARE CES, Fonduri Structurale- supuse unor conditionalitati. 

Tariful de salubritate 
Evolutia prezumata a tarifului de salubritate depinde de urmatoarele elemente: 
nivelul investitiilor; 
termenele la care pe Consiliul Local decide sa faca investitiile; 
sursele de finantare si schemele de finantare pe care Consiliul Local va decide sa le acceseze; 

Costurile ce ar fi suportate de Consiliul local in cazul gestiunii proprii 
Autovehicul( e) specializat( e) - autocompactoare; 
Pubelele pentm populatie (costurile sunt recuperate de la populatie, dar pubelele trebuie cumparate de 
primarie); 
lnstmirea personalului (este obligatorie pentm obtinerea licentei de operare a serviciului); 
Costurile de licentiere de catre ANRSC a viitorului departament din cadrul servciului public de gospodarie 
localitateala care se va ocupa de salubritate; 
Costurile de operare integral pentm prima luna (si partial pentm lunile urmatoare) pana la obtinerea 
veniturilor din operare precum si acoperirea deficitului de incasari. 

Gestiunea de/egala 
A van taie 
Parametrii serviciilor si necesarul de investitii clar definite in contract, cu mecanisme care 

impun ca majoritatea riscurilor de executie si exploatare sa treaca la operator; 
Din momentul in care operatorul isi intra in drepuri investitiile se accelereaza. Profitul operatorului 
va genera nevoia de schimbare urgenta a proceselor interne si a relatiilor cu clienti; 

Consiliul Local transfera sarcina investitiilor si - potential - finantarii catre operatorul pentru 
partea ce ii revine; 

Consiliul Local se va ocupa de functia sa de reglementator/supervisor a conformarii 
operatorului la cerintele impuse in contract, si nu de gestiunea directa a serviciului; 
Consiliul Local va avea dreptul la control final asupra derularii serviciului, avand posibilitatea de a 
anula delegare de gestiunea in cazul in care operatorul are activitate defectuoasa persistenta - sunt 
necesare clauze de penalizare si reziliere in contract; 

Consiliul Local are putere decizionala pentru ca in momentul incredintarii contractului, sa 
adopte toate prevederile contractuale optime; 

Consiliul Local va avea f1exibilitate politica si dreptul de a face modificari unilaterale, desi se 
prevad si compensatii specifice in contractele bilaterale de operatore cu clauza de compensare; 
Reducerea imixtiunii politicului in deciziile de afaceri, investitii si personal; 
Criteriile de management comercial se pot indeplini pentru a avea acces la fonduri cum ar fi cele 
bancare/obligatare. 

Dezavantaje: 
Trebuie negociat un contract detaliat pentru operator pe durata de minim 12 ani, (perioada 

data de nivelul investitiilor in cicluri succesive care trebuie amortizate si optimizarii unui sistem 
integrat de management); 

Consiliul Local trebuie sa isi adapteze rolurile de administrator si reglementator pe durata 
contractului si va trebui sa se concentreze pe negociere, supervizare si monitorizare; 
Monopol pe termen lung atribuit operatorului - dificultati de iesire din contract in caz de ne
perfomanta; 
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Apare un risc nou, acela de a compensa modificarile unilaterale sau chiar de a rezilia delegare 
de gestiunea in caz de activitate defectuoasa a operatorului; 

Gestiunea delegata nu este prin ea insasi o garantie a unei performante mai bune, dupa cum 
nici capitalul privat nu este obligatoriu mai rapid si mai ieftin. 
Primaria trebuie sa asigure finantarea curenta a serviciului; 

Operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodarire trebuie să prezinte, în 
vederea atestării de catre ANRSC, respectiv autorizării de către autoritatea competentă, suficiente 
garanţii financiare si aptitudini manageriale pentru derularea în condiţii optime a activităţilor pentru 
care solicită atestarea/autorizarea. Autoritatea publică locală nu dispune de fondurile necesare pentru 
a asigura în cele mai bune condiţii continuitatea şi regularitatea desfăşurării salubrizării localitatii, 
neavând în dotare utilaj ele necesare şi nedispunând nici de personal specializat în acest sens. În acest 
context, nu pot fi date garanţiile de ordin financiar solicitate în vederea obţinerii autorizării, respectiv 
a licenţei A.N.R.S.C. 

Raportat la faptul că în localitatea Buftea există 22.087 locuitori înregistraţi (care vor deveni 
plătitori ai taxei de salubrizare, inclusiv tlotanţii), iar cantitatea estimată de deşeuri menajere care se 
produce într-o lună este de cea. 5,5 tone, intervine problema comparativa a tipului de gestiune ales. 
Consiliul Local nu dispune de foqdurile necesare suportarii costurilor pe care le implica prestarea 
serviciului in cazul gestiunii diredte. In acelasi timp va deveni incidenta necesitatea cooptarii de 
personal caliticat pentru prestarefl serviciului in conditii optime, personal care presupune de 
asemenea costuri suplimentare. Mai mult, intrucat atributiile autoritatilor locale intra in sfera 
administrativului presupunand gestiunea organizarii locale, astfel incat sa conduca la satisfacerea 
necesitatilor populatiei de pe aria localitatii , in mod realist, nu se va putea ajunge la detinerea 
unui compm1iment specializat si manageriat in asemenea masura incat sa asigure prestarea serviciului 
de salubrizare cel putin la nivel minimal impus de lege. 

Prin comparatie, operatorii de servicii de salubrizare au de regula ca unic obiect de activitate : 
prestarea acestui gen de servicii, detin deja licenta necesara in vederea prestarii serviciilor, utilaje si 
personal calificat, experienta practica in ceea ce priveste activitatea si competente manageriale in 
vederea gestionarii ei. In acest sens aratam ca punerea in aplicare a celor mai performante metode de 
management de catre operatorul care va presta serviciul va conduce in mod proportional la reducerea 
costurilor de operare. 

Majoritatea operatorilor de servicii de salubrizare sunt detinatori de certiticate care atesta 
implementarea sistemului de asigurare a calitatii si de management al mediului emise de organisme 
europene, tiind caliticati pentru prestarea acestui serviciu. In acest sens, daca se va decide 
oportunitatea delegarii serviciului, se poate solicita in cadrul documentatiei de atribuire aferenta 
procedurii de delegare cerinta minima de caliticare ca operatorii economici sa detina acest tip de 
certiticate, pentru o reducere a riscurilor privitoare la derularea contractului. Delegarea se va realiza 
astfel, asigurandu-se respectarea principiilor concurenţiale caracteristice unei economii de piaţă, iar 
astfel se estimează obţinerea unor costuri relativ reduse aferente prestarii serviciilor specitice. In 
acest sens, aratam ca in cazul adoptarii solutiei delegarii, modalitatea de acordare o va constitui una 
dintre procedurile prevazute de art 18 alin. 1 lit. a-c din O.U.G. nr. 34/2006, iar criteriul de atribuire 
propus este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. 

Se va urmari realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a 
contractului de delegare şi un echilibru între riscurile şi beneticiile asumate prin contract. De 
asemenea unul dintre obiectivele economico-tinanciare va ti obtinerea unui nivel tarifar pentru 
utilizatori care sa retlecte costul efectiv al prestatiei cu respectarea normelor legale incidente. 

Aspecte de mediu 

Având în vedere normele legislative privind protecţia mediului si adaptarea continua a 
acestora la standardele Uniunii Europene, autoritatea administraţiei publice locale are responsabilităţi 
şi obligaţii pentru a asigura un mediu sănătos pentru locuitori. 
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În desfăşurarea activităţii de salubrizare a localităţilor este obligatorie respectarea principiilor 
ecologice. În acest scop, atât Consiliul Local, cât şi persoanele fizice şi juridice răspund pentru 
îmbunătăţirea microclimatului, înfrumuseţarea şi protecţia peisajului şi menţinerea curăţeniei. 

Obligatiile referitoare la respectarea conditiilor de mediu subzista indiferent de tipul de 
gestiune ales, fiind necesara obtinerea tuturor avizelor si certificatelor pe care legislatia specifica de 
mediu le prevede. Diferentierea apare in ceea ce priveste obligativitatea efectuarii demersurilor ce se 
impun in acest sens. Astfel, in cazul gestiunii directe aceste atributii vor reveni autoritatii publice 
locale, in timp ce, in cazul delegarii gestiunii, aceste aspecte vor cadea in sarcina operatorului 
economic caruia i se va face delegarea, raspunderea pentru neindeplinirea obligatiilor in acest sens 
incumband acestuia. Consiliul Local va avea in temeiul art. 6 alin. 1 lit. o din Legea 1 O 1/2006 
atributii cu privire la monitorizarea si exercitarea controlului cu privire la fumizarea/prestarea 
serviciului de salubrizare. 

Suplimentar, devin incidente st m cazul acestui subpunct, mentiunile referitoare la 
posibilitatea impunerii in cadrul criteriilor de calificare, incluse in documentatia de atribuire aferenta 
procedurii, a cerintei detinerii de catre operatorii de servicii de salubrizare a unor certificate emise de 
organisme europene care sa ateste indeplinirea conditiilor de mediu in ceea ce priveste activitatea 
desfasurata. 

Aspecte sociale 

In vederea respectarii prevederilor Legii nr. 10112006 a serviciului de salubrizare a 
localitatilor cu privire la asigurarea protectiei sanatatii populatiei, autoritatea publica locala are 
obligatia de a reglementa desfasurarea activitatilor din cadrul serviciului public de salubrizare cu 
respectarea urmatoarelor principii care se refera la aspectele sociale : 
responsabilitatea fata de cetateni; 
-nediscriminarea si egalitatea de tratament al utilizatorilor; 
-transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor. 

Localitatea incluzand toate cartierele , are o populatie de 22.087 locuitori si 289 de agenti 
economici si institutii publice care sunt utilizatori ai serviciului si pentru care trebuie asigurate 
conditii salubre de viata si desfasurare a activitatii. 

Aspecte institutionale 
Consiliul Local are competente exclusive in ceea ce priveste infiintarea, organizarea, 

gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare, avand totodata obligatia de a crea conditiile 
pentru eficientizarea structurilor institutionale si a sistemelor aferente prestarii serviciului de 
salubrizare. 
Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenta, competitivitate si eficienta, precum 
si exercitarea atributiilor de administrare asupra bunurilor apartinand patrimoniului public sau privat 
al unitatii administrativ-teritoriale aferente infrastucturii serviciului este atributia Consiliului Local. 

Limitele raspunderii autoritatilor publice locale difera dupa tipul de gestiune ales. In cazul 
gestiunii directe autoritatile deliberative si executive, in numele unitatilor administrativ-teritoriale pe 
care le reprezinta, isi asuma si exercita nemijlocit toate competentele si responsabilitatile ce le revin 
cu privire la prestarea serviciului de utilitati publice. In cazul gestiunii delegate competentele si 
responsabilitatile proprii privind prestarea serviciilor de salubrizare se transfera unuia sau mai multor 
operatori. 

Analiza riscului si repartizarea sa 
Riscul de executie - in special riscurile de subestimare a costurilor, intarzieri st defecte. Riscul de 
executie se transfera total la operator; 
Riscul de exploatare: va fi impartit intre primarie si operator; 
Riscul legate de pret si ajustare pret: se impart in functie de formula de majorare tarife si alte clauze 
din contractul de delegare de gestiune; 
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Riscuri legate de legislatie.se tranfera la operator sau se impart in functie de tipul de compensare sau 
de ce modifcari sunt unilateral si deci compensabile de Primaria 

Motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, 
care justifica delegarea gestiunii. 
Principalele motive ale delegarii sunt: 
-degrevarea primariei de necesitatea unui capital de investitie in dotarea "de la zero" a servic iului , 
precum si de efortul de organizare impus de aceasta; 
-sustinerea atractivitatii investitiilor, dupa caz; 
-este imperios necesara demararea serviciului cat mai rapid, pentru a mentine igiena publica si a nu 
afecta peisajul natural. 

Modalitatea de achizitionare a serviciilor· 
Modalitatea de acordare a achizitionare a serviciilor avuta m vedere este licitatie publica deschisa, 
prevazuta in OG 34/2006. 

Durata estimata a contractului de delegare 
In conformitate cu at1 32 al legii l O 1/2006, "durata unui contract de delegare a gestiunii nu 

poate fi mai mare decat durata necesara amm1izarii investitiilor fara a depasi 49 de ani". Datorita 
faptului ca bunurile folosite pentru executarea serviciilor au perioade de amortizare diferi te, si se 
impune prestatorului, inclusiv realizarea de bunuri imobile, cum ar fi sed iul si garajele ori atelierul de 
service, ciclurile de investitii pot fi optim suprapuse intr-o perioada de 12 ani. 
In plus, realizarea unui sistem integrat de management al deseurilor necesita o perioada mai lunga de 
timp, iar in aceasta perioada nu este recomandabila schimbarea operatorului. 

Termenele previzibile pentru realizarea procedurii 
Delegarea serviciilor de salubrizare se va face conform Legii 101 /2006. Legii 51 /2006 si conform 
Ordinului Presedintelui ANRSC l 09/2007. 

Valoarea estimata a contractului 
Valoarea a fost estimata pentru o perioada de 48 luni, conf. OUG 34/2006, art. 28, alin.! , lit.b 

luandu-se in considerare numarul de persoane care locuiesc in localitate si volumul de servicii 
necesar si am obtinut suma de 33.695.263,32 lei , semniticand cheltuielile totale pe care localitatea le
ar putea face intr-o perioada etalon de 48 de luni , pentru toata gama de servicii de salubrizare 
necesare. Acesta valoare reprezinta un maxim, care va fi redus prin procesul de licitatie deschisa. 
Valoarea serviciilor de colectare a deseurilor menajere de la populatie va fi acoperita prin taxa de 
habitat, iar agentii economici vor plati direct contravaloarea serviciilor prestate pentru ei. Modul de 
calcul al valorii estimate este redat pe larg in Notajustificativa anexata. 

SERVICIUL IAPI 
Se/Serviciu V!ORJCA dDORACHE 

~~ 
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Vizat 

Sef se rviciu Juridic 

Gheorghe luliana 

NOTĂ J USTIFICA TIV Ă 

Aprobat, 
Ordonator de Credite 

Primar 

Stoica Ion 

privi nd alegerea criteriilor de calificare ş i se l ecţ ie re feritoare la s ituaţ ia economică şi financ iară sau la 

capacitatea tehnică ş i /sau profesional ă în cadrul procedurii de achiziţie publică ·' licitatie deschisa" pentru 

atribuirea contractului "Delegare de gestiune prin concesiune a se1-viciului public de salubrizare în oraşul 

Buftea" 

Alegerea criteriilor de calificare şi se l ecţie referitoare la si tuaţ i a economică ş i financ iară sau la capacitatea 

tehnică ş i /sau pro fes iona lă în cadrul procedurii de achizi ţ i e publică "licitatie deschisa" ind icatori prin a căror 

demonstrare operatorul economic este considerat calificat pentru îndeplini rea contractului de ac hi ziţ ie publică 

se face în conformitate cu prevederile O.U.G 34/2006, cu modificările ş i completările ulterioare, , cap V, 

secţiunea 2, art. l76 lit.a,b,c,d ,e,f ş i art. l77 , alin 1 ,2,4. 

Cerinte privind situatia economică şi financiară 

La solicitarea autorităţii contractante în conformitate cu prevederile art. l84 si art. l85, art.l86 din OUG 

34/2006, cu modificarile şi completările ulterioare pentru a-ş i demonstra situaţia economică şi financ iară 

operatorul economic va prezenta documente ed ificatoare cum ar fi : 

~ Ultimile 3 bilanţuri contabile sau extrase de bilanţ, în cazul în care publicarea acestor bilanţuri este 

prevăzută de legi s laţia ţări i în care este stabi lit ofertantul ; 

* Balanţa de ve rificare pentru ultima luna înregistrată; 

:t Declaraţ ii privind cifra de afaceri gl oba lă într-o perioadă anterioară care v i zează activitatea pe ultimii 3 ani , 

în măsura în care informaţii le respective sunt disponibile. Se solicita ca operatorul economic sa aiba o cifra 

medie de afaceri de minim 50.000.000 lei; 



~ În cazul în care ofertantul îş i demonstrează situaţia economică şi financiară invocând ş i susţ i nerea aco rdată 

de o altă persoană, indi fe rent de natura re laţiil or juridice existente între ofertant ş i persoana respecti vă, 

atunci acesta are ob ligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regul ă, prin prezentarea unui 

angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, pri n care aceasta confirmă faptul că va 

pune la di spozi ţi a ofertantului resurse le financiare invocate. Persoana care as igură susţi nerea fi nanc iară nu 

trebuie să se afle în situa ţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederi lor art. 

180 ş i ale art. 181 

Cerinte privind capacitatea tehnică şi/sau profesională 

La solicitarea auto rităţ ii contractante în conformitate cu prevederile art. 187, alin 1 ,2,3 ş i art.l 88, alin 2, 

lit.a,b,c,d,e,f,g din OUG 34/2006, operatorul economic trebuie să-şi demonstreze capacitatea te hni că ş i/sau 

profes ională- indicator principal necesar pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 

Capacitatea tehnică ş i/sau pro fes ională se aprec iază în funcţ ie de: 

i. experienţă in conformitate cu prevederile cap.lll.2.3 cerinta 1, din fişa de date a ac hi ziţie i 

lista serviciilor similare efectuate în ultimii 3 ani însoţ i tă de certi ficări de bună execuţ i e pentru cele 

mai importante contracte şi care vor conţine valori, perioada ş i locul prestarii, modul de îndepl inire a 

obligaţiilor, benefic iari , indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau c l ienţi privaţi. Ofertantii 

vor prezenta copii a maxim 3 contracte cu valoare minima de 25.000.000 lei, procesele-verbale de 

recepţie la terminarea lucrăril or, recomandări din partea beneficiarilor, aferentă contractelor invocate. 

Pentru ca ofettantul să fie calificat, în oricare dintre s i tua ţii , va prezenta recomandările beneficiarilor, 

care trebuie să certifice calitatea serviciilor prestate drept foarte bună, buna sau cel puţin 

satisfacatoare pentru fiecare dintre activităţil e la care se re feră recomandarea. 

aptitudini în conformitate cu prevederile cap.lfl.2.3 cerinta 2, din fişa de date a achi zi ţie i , ( in formaţ ii 

re feritoare la personalul tehn ic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a 

fost obţinut de către candidat, informaţ ii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi cali fi carea 

personalului de conducere, precum ş i ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor precum ş i 

o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat ş i al cadrelor de conducere în 

ultimii 3 ani). 

Lista personalului cu experienta responsabil exclusiv pentru indeplinirea contractului in cea ce 
priveste prestarea serviciilor va fi minim: 

~ 1 persoană cu studii superioare cu experienţă în organizarea activităţilor de salubrizare (cel putin un pro iect 
similar), care va răspunde de îndeplinirea viitorului contract. 

<:' 
·' 



J,. 1 persoană cu studii superioare cu experienţă în organizarea activităţilor spec ifice parcului auto (cel putin un 
proiect similar), care va răspunde de utilajele ş i mijloace le de transport repattizate pentru îndeplinirea 
viitorului contract. 

~ 1 persoana cu studii superioare desemnata pentru asigurarea controlului conformitati i prestatiei la 
standardele de calitate impuse prin contract (ISO 900 1) certificat ca auditor sau manager al sistemelor de 
calitate, care a patticipat la activitati similare in cadrul a cel putin unui proiect similar. 

• 1 persoana cu studii superioare desemnata pentru asigurarea controlului conformitati i prestatiei la 
standardele de mediu impuse prin contract ( lSO 14001 ) certificate ca aud itor sau manager al sistemelor de 
calitate, care a patticipat la activitati similare in cadrul unui proiect similar. 

• 1 persoana cu studii superioare desemnata pentru functia de responsabil SSM, care a patticipat la acti vitati 
similare in cadrul unui proiect similar. 

• 20 muncitori necalificati 

• 5 soferi. 

Experienţa personalului cu studii supenoare atestat care va participa la executarea contractului va fi 

dovedită prin participarea la cel puţin un proiect similar, sens în care se vor depune acte doveditoare. 

Pentu personalul solici tat mai sus se vor depune 
• Lista nominala pentru fiecare functie in patte 
• CY-uri pentru fiecare persoana din lista (pentru functia ocupatala care s-a solicitat studii superioare), 

semnat de persoana in cauza 
• Diplome , atestate care sa dovedeasca nivelul de pregatire; 
• Declaratie de angajament pentru personalul angajat implicat in derularea contractului 
• Copie legalizata dupa contractul de colaborare/angajare cu operatorul economic ofertant. 
• Copie legalizaă după contractul de colaborare/angajare cu operatorul economic ofettant. 

""'- eficienţa şi eficacitatea ofertantului în conformitate cu prevederile cap. lll.2.3 cerinţa 3 ( dec laraţie 

referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamente le tehnice de care poate dispune operatorul economic 

pentru îndeplinirea corespunzătoare exclusiv a contractu lui de servicii precum şi informaţii privind 

partea/părţile din contract ce urmează să fie îndeplinite de către subcontractanţi şi specializarea acestora 

- daca este cazul. 

Pentru prestarea in bune conditii a prestatiei ofertantii trebuie sa detina cel putin urmatoarele utilaje: 

• 1 autogunoiera , 

• 1 autoperie pentru curatat trotuare; 
• 1 autoperie pentru curatat strazi; 

• 1 autospeciala cu cisterna pentru stropit , 

• lautospeciala pentru transport containere cu sistem de ridicare tip hooklift. 

Enumerarea precedenta este orientativa si tine seama de necesarul minim de utilaje impus pentru acordarea 
licentei ANRSC 

Conditii le de calificare vor fi considerate satisfacute daca sunt îndeplinite cel puţin condiţiile specificate 
în fiecare dintre caietele de sarcini , impuse prin Ordinul ANRSC 111 /2006 privitor la Caietul de sarcini cadru 
pentru prestarea serviciului public de salubrizare a localitatilor, corespunzătoare activităţilor următoare: 



a. pentru activitatea de măturat, stropit, spălat şi întreţinere a căilor rutiere se va face dovada 
respectării condiţiilor specificate în fiecare din ai1. 8, art. 9 şi ai1. Il din caietul de sarcini corespunzător. Se va 

completa un tabel din care să rezulte numărul de utilaje din fiecare tip şi caracteristicile tehnice relevante pentru 

fiecare tip de utilaj. 

b. pentru activitatea de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv a 

deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special se va face dovada 

respectării condiţiilor specificate în art. 16 din caietul de sarcini corespunzător. Se va completa un tabel din 

care să rezulte numărul de utilaje din fiecare tip şi caracteristicile tehnice relevante pentru fiecare tip de utilaj. 

c. pentru activitatea de curăţare şi de transp011 al zăpezii de pe căile publice şi de menţinere în 

funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ se va face dovada respectării condiţiilor specificate în art. 14 

din caietul de sarcini corespunzător. Se va completa un tabel din care să rezulte numărul de utilaje din fiecare 

tip şi caracteristicile tehnice relevante pentru fiecare tip de utilaj. 

d. pentru activitatea DDD 

1. Aparate generatoare de ceata rece portabile- min.2 buc. 

2. Aparate generatoare de ceata calda portabile- min.2 buc. 

3. Aparate de mare putere cu ceata rece purtate pe mijloace de transpo11- min.l buc. 

4. Aparate cu ceata calda, pm1ate pe mijloace de transport- min.l buc. 

5. Mijloace de transport auto autorizate de A.S.P. pentru personal, substante, utilaje SI materiale auxiliare 

specifice serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie- min.l buc. 

6. Mijloc de transport dotat cu instalatie frigorifica, autoriza! de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si 

Siguranta Alimentelor si Autoritatea de Sanatate Publica pentru transportul cadavrelor de rozatoare, rezultate in 

urma lucrarilor de deratizare sau proba subcontractarii acestei activitatii. In cazul subcontractarii, aceasta va fi 

precizat in Propunerea Tehnica si se va prezenta un document care probeaza angajamentul subcontractantului de 

a presta serviciul si autorizarea mijlocului de transport, avand in vedere caracterul special al acestei prestatii. 

Tabelele si documentele care probeaza veridicitatea acestora nu sunt documente de calificare. Ele vor 

constitui anexe la Propunerea Tehnica. 

Se impune ca pentru utilajele si echipamentele folosite pentru ducerea la indeplinire a contractului sa se 

faca dovada proprietatii sau modalitatea de detinere (chirie,etc), iar pentru mijloacele de transport de la 

punctele 5 si 6 este necesara prezentarea autorizatiilor aferente 

In cazul depunerii unei oferte comune. toti membri asocierii vor completa. declaraţie referitoare la utilajele, 
instalaţiile, echipamentele tehnicesi lista acestora, iar liderul de asociere va prezenta suplimentar un document 
centralizator al acestor resurse. in numele asocierii. Cerinta poate fi indeplinita prin cumularea resurselor 
ofertanti/ar. 

în cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia tehnica si/sau profesionala invocând şi susţinerea 

acordată de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana 

respectivă, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin 

prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta 



confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigură 

susţinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din 

procedura de atribuire, conform prevederilor ati. 180 şi ale art. 181 . 

Standarde de asigurare a calitătii 

În vederea atestării faptului că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, 

standarde de protecţie a mediului, standarde de management integrat al calitatii, s-au solicitat in 

conformitate cu cu prevederile cap.II1.2.3 cerinta 3 urmatoarele certificate: 

* Certificatul privind respectarea standardelor de asigurare a calităţii: ISO 9001 sau echivalent 

>1. Certificatul privind respectarea standardelor de asigurare a protecţiei mediului ISO 14001 sau echivalent 

·,J,; Declaraţie privind respectarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă. 

În baza celor precizate mai sus, criteriile de calificare şi selecţie referitoare la situaţia economică şi 

financiară şi capacitatea tehnică şi /sau profesională, au fost introduse in documentaţia de atribuire în cadrul 

criteriilor de calificare şi de selecţie , având în vedere importanţa procedurii in cadrul procesului de achiziţie 

publică pentru atribuirea contractului : 

" Delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare in orasul Buftea" 

Cod CPV 
90000000-7 Servicii de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul 
90511000-2 Servicii de colectare a deşeuri lor menajere 
90511100-3 Servicii de colectare a deşeuri lor urbane solide 
90511300-5 Servicii de colectare a deşeuri lor dispersate 
90511400-6 Servicii de colectare a hârtiei 
90512000-9 Servicii de transport de deşeuri 
9061 1000-3 Servicii de curăţenie stradală 
90610000-6 Servicii de curatare si măturare a străzilor 
90620000-9 Servicii de deszăpezire 
90630000-2Servicii de înlăturare a gheţii 

Întocmit 

Sef compartiment achizitii publice 

Tudorache Viorica 



Aprobat, 
Ordonator de Credite 

Primar 

Stoica Ion 

NOTA JUSTIFICA TIV A PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMA TE A CONTRACTULUI 

Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică de servicii a fost determinată în concordanţă cu prevederile: 

• Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

Nr. Cantitate Nr. Cantitate Pret 
crt. DENUMIRE LUCRARE UM lunara Luni/an anuala unitar Valoare 

lei/UM 

o 1 2 3 4 5 6 7 
Colectat, compacta!, transportat si 

1 eliminat deseuri menajere provenite de mc compactati 547.757,60 12.00 6.573.091,20 150 985.964 
la populatie 

Colectarea, transportul şi eliminarea 
2 deşeuri lor menajere de la agenti mc 506,6 12.00 6,000.00 60 364.752 

economici şi institutii publice 

3 
Colectarea,transportul si eliminarea 

mc compactati 200 12.00 2,400.00 60 144,000.00 
deşeurilor stradale si asimilabile 

4 Yidanjare mc 200.00 12.00 2,400.00 60.00 144,000.00 

Total intermediar 1,638,716.00 
-- -



OPERATIUNI SALUBRIZARE STRADALA 

o 1 2 3 4 5 6 7 

5 Maturatul manual 1000 mp 2,641.64 9.00 23,774.76 32.00 760,792.46 

6 Maturatul mecanizat 1000 mp 3,741.70 9.00 33,675.27 24.00 808,206.47 

7 Intretinerea curateniei 1000 mp 5,950.98 12.00 71,411.71 29.00 2,070,939.65 

8 Razuitul riş.>Olelor 1000 mi 53.40 6.00 320.40 101.14 32,405.26 

9 Stropitul carosabilului 1000 mp 783.16 6.00 4,698.96 100.00 469,896.00 

10 Operati uni nenormate pers/ora 100.00 8.00 800.00 29.70 23,760.00 

Total intermediar 4,165,999.83 

OPERATIUNI DESZAPEZIRE. DEPOLEIERE ---------- ----------------,--- --------

o 1 2 3 4 5 6 7 

Il Pluauit ora 200.00 4.00 800.00 150.00 120,000.00 
lncarcatul si transportul zapezii în 
localitate în locaţia indicată de 

12 beneficiar mc 1,000.00 4.00 4,000.00 80.00 320,000.00 

13 Combaterea polei ului ora 200.00 4.00 800.00 140.00 112,000.00 

14 Indepartarea manuala a zapezii ora/persoana 1,200.00 4.00 4,800.00 16.00 76,800.00 

Total intermediar 628,800.00 

r 



" 

OPERA TI UNI DE COLECTARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE A DESEURILOR PROVENITE DIN CONSTRUCTII 
SI DEMOLARI 

o l 2 3 4 5 6 7 

Colectarea, transportul si depozitarea 
deseuri lor omogene (moloz, pamant, 20.00 12.00 240.00 60.00 14,400.00 
beton etc.) provenite din constructii si 

15 demolari mc 

Colectarea, transportul si depozitarea 
deseurilor neomogene (in amestec cu 20.00 12.00 240.00 120.00 28,800.00 
deseuri menajere, polistiren etc.) 

16 provenite din constructii si demolari mc 

Total intermediar 43,200.00 

OPERATIUNI DE COLECTARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE A DESEURILOR VOLUMINOASE, BUNURI CASNICE 
ETC 

o l 2 3 4 5 6 7 

Colectarea, transportul si depozitarea 5.00 12.00 60.00 120.00 7,200.00 
17 deseuri lor voluminoase mc 

Total intermediar 
- 7,200.00 

- - ---



ACTIVITATEA DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE 

o 1 2 3 4 5 6 7 
18 Dezinsectie mp 10,000.00 4.00 40,000.00 0.30 12,000.00 
19 Dezinfectie mp 10,000.00 4.00 40,000.00 0.30 12,000.00 
20 Deratizare mp 10,000.00 3.00 30,000.00 0.30 9,000.00 

Total intermediar 33,000.00 

Total anual 12 luni 6,516,915.83 lei 

Total 4 ani ( 48 luni) 26.067.663,32 lei (fara TVA inclus) 

Valoarea estimata a contractului a fost calculata luându-se în considerare preţuri maximale estimate pe baza preţurilor actuale şi a 
celor din localităţi învecinate, aplicate la necesarul estimat de servicii si operatiuni de salubrizare, pentru o perioada de referinta de 48 
de luni, în conformitate cu prevederile art.28, alin.!, !it. b din OUG 34/2006. Aceasta estimare cuprinde toată gama de servicii, la 
preţuri maxime admisibile. 

Întocmit 
Responsabil tehnic 
Tudorache Viorica 

Vizat 
Sef serviciu Juridic 
Gheorghe 1 uliana 

Verificat 
Responsabil Economic 

llăşoaia Vasile 

1 



Vizat 

Sef serviciu Juridic 

Gheorghe luliana 

NOTA JUSTIFICA TIV A 

Aprobat, 
Ordonator de Credite 

Primar 

Stoica Ion 

pentru stabilirea criteriului de atribuire si factorilor de evaluare utilizati in cadrul 
procedurii ~e licitatie deschisa pentru incheierea contractului de delegare a gestiunii 

serviciului public de salubrizare al orasului Buftea 

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. ( 12) din legea nr. 51/2006 a servici ilor 
comunitare de utilitate publica si art. 13 alin. 3 din Legea nr. 101/2006, in baza at1 Art. 2181 si 
art 18 alin.! din OUG 34/2006 s-a stabilit ca delegarea gestiunii serviciului public de 
salubrizare a orasului Buftea sa se realizeze prin licitatie publica. 

Obiectivele urmarite prin aplicarea acestei proceduri sunt urmatoarele: 

delegarea gestiunii serviciului catre un operator care are capacitatea tehnica, 
profesionala si economica de a implementa si realiza serviciul pe baza principiilor de 
dezvoltare durabila si protectie a sanatatii publice si mediului ambiant; 

*- integrarea serviciului in sistemul de management integrat al deseurilor; 
.k. realizarea serviciului cu un raport calitate pret cat mai bun prin folosirea de 

autospeciale si utilaje perfo rmante, apl icarea de tehnologii superioare, asigurarea unui 
nivel de perf01manta ridicat pentru personalul care executa activitatile; 

Selectionarea unui operator cu capacitatea tehnica-profesionala si economica-financiara 
adecvata se va realiza pe baza cerintelor impuse in Fisa de date a achizitiei. In aceasta vor fi 
impuse cerinte mtmme si se vor solicita informatii din care sa rezulte daca ofertantii sunt 
eligibili (art 180 si 181 din OUG 34/2006), daca indeplinesc conditiile de inregistrare si 
autorizare ca prestator de servicii si daca detin resursele umane, materiale si financiare 
necesare. Aceste cerinte sunt formulate pentru a ne asigura ca viitorul prestator are capacitatea 
de a presta serviciile si sustine investitiile. 

Transmiterea responsabilitatii , diminuarea costurilor de investitii, nivelul de protectia a 
mediului si respectarea legislatiei privitoare la relatiile de munca vor fi impuse printr-un mix de 
cerinte cuprinse in Fisa de date (certificari le ISO) si prin Caietul de sarcini 



Luand in considerare atat caracteristicile si complexitatea contractului care urmeaza sa 
fie incheiat, cat si faptul ca activitatile serviciului public de salubrizare au un caracter relativ 

neunitar si eterogen, fiind remunerare prin tarife aferente operatiunilor subsecvente, s-a optat 
pentru aplicarea criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere 

economic''. Totodata s-a avut in vedere si faptul ca interesul prioritar al comunitatii este acela 
de a obtine un raport calitate/pret cat mai bun, datorita importantei pe care o are activitatea de 
salubrizare pentru confortul urban, sanatatea publica si protectia mediului. Serviciul public de 

salubrizare este parte integranta a sistemului de mangement integrat al deseurilor, iar 
organizarea subsistemului de curatenie urbana este obligatie a Autoritatii publice locale. 
Integrarea acestui subsistem in sistemul de management integrat al deseuri lor implica aplicarea 

unor standarde calitative, procedurale si tehnologice speciale, aplicate in mod concret 
activitatilor care fac obiectul delegarii de gestiune. Astfel, aplicarea criteriului "pretul cel mai 
scazut" nu este de natura sa satisfaca necesitatea de departajare a ofertelor in cadrul procedurii 

aplicate. 

Pentru realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun se va aplica criteriul de 
atribuire" oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere econimic'' cu factorii de evaluare: 

Criteriile de atribuire si ponderea acestora 

Criteriile de atribuire sunt: 

4- Nivelul redeventei 

4- Tarifele ofertei 

Nivelul redeventei 

Pfl -Punctajul pentru factorul de evaluare - Redeventa 

40 puncte 

60 puncte 

a) pentru cea mai mare rcdeveta ofertate, se acorda punctaj maxim alocat,respectiv 40 puncte 

b) pentru alte valori ale reventei decit cele de la pct. a), se va aplica algoritmul: 

P = ( redeventa oferta ta luata in calcul /redeventa maxima oferta ta ) x numar maxim de 

puncte respectiv 40 • 

Tarifele ofertei 

Pf2 -Punctajul pentru factorul de evaluare Tarifele ofertei 

a) pentru cele mai scazute din tarifele ofertate, se acorda punctaj maxim alocat, 

specificate in anexa cu punctajele acordate; 

b) pentru alte tarife decit cele de la pct. a), se va aplica algoritmul: 

Pentru fiecare tarif din Centralizatorul de tarife se va aplica următorul algoritm 



P. tarifminun . 
1. 1.1 = . X pUnC{ClJ11uL~ IIII 

tarif, 

Punctajul final la acest factor de evaluare este reprezenatat de suma punctajelor obţinute 
pentru tarife le din centralizatorul de tarife: 

11 

2::~ .1. 
P. = ...:...'=...:...1 __ 

1. 1 
n 

unde n = numărul total de tari fe din 
centralizatorul de tarife 

Valoarea punctajului se calculează cu două zecimale, rotunj irea facandu-se pnn 
adaugare. 

Daca o oferta nu contine tarife pentru toate operatiunile din Central izatorul de tarife, punctajul 

acordat 

Daca oferta nu contine tarife pentru unele operatiuni din Centralizatorul de tarife,punctajul 

acordat pentru tariful care lipseste va fi de O( zero) puncte. 

Valoarea punctajului se calculeaza cu doua zecimale ,prin rotunjire la maxim. 

PUNCT AJ ACORDAT PENTRU TARIFELE OFERTA TE 

Nr. Crt. Operaţia U.M. Punctaj acordat 

I. Colectarea,compactarea, transportul şi depozitarea deşeuri lor solide, cu excepţia celor toxice, 
periculoase sau cu regim special 

l. Colectarea, compactarea, transportul şi depozitarea Lei/pers/! una. 10 
deşeurilor menajere de la populaţie 

l. Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor Lei/mc 5 
menajere de la agenti economici şi institutii publice 

3 Colectarea,transportul si depozitarea deşeurilor Lei/mc 3 
stradale si asimilabile (deseuri le colectate aferente 
scuarurilor aliniamentelor stradale) 

4 Colectarea,transportul si depozitarea deşeurilor din Lei/mc 2 
constructi i si demolari, omogene (moloz, pamant, 
beton etc.) si neomogene (in amestec cu deseuri 
menajere, polistiren etc.) 

5 Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea Lei/mc 2 
deseurilor voluminoase (mobilier etc.) 



6 

Il. 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

III 

1 1 

12 

13 

14 

IV. 

15 

16 

17 

Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea Le i/kg 2 
deseurilor de echipamente electrice, electronice si 
electrocasnice 

Mătmatul şi spălatul căilor publice 

Maturatul manual al strazilor ş i trotuarelor Lei/ 1000 mp 3 

Maturatul mecanizat al străzilor Lei/1000 mp 3 

Intreţinerea curăţen ie i stradale si spatii verzi aferente Lei/1000 mp 3 

Răzuitul rigo lelor Lei/mi 
.., 
-' 

Spălatul străzilor Lei/1000 mp 3 

Stropitul carosabilului Lei/1000 mp 3 

Curăţarea, transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 
polei sau îngheţ 

Curăţatul manual al zăpezii şi gheţii Lei/1000 mp 3 

Curăţatul mecanizat (pluguitul) zăpezi i Lei/1000 mp 3 

Incărcatul ş i transportul zăpezii Leilmc 3 

Combaterea poleiului Lei/1000 mp 3 

Alte activităţi 

Vidanjare Lei/mc 2 

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare Lei/mp 2 

Activităţ i nenormate Lei/oră/om 2 

Notă: 

Operatorul va lua in considerare la calcularea tarifelor toate cheltuielile legate de 
prestarea serviciului pe baza fisei de fundamentare conform Ordinului ANRSC nr.1 09/2007. 

Fiecare tari f in parte va fi fundamentat tehnica economic in conformitate cu prevederile ordin 
109/2007 respectiv: 

~ Tarifele pentru acti vităţi le specifice serviciului de salubrizare se determină de către 

operatori, luând în calcul numai acele cheltuieli care sunt specifice activităţi i respective. 
'*- Fundamentarea cheltuielilor aferente fiecărei activităţi în parte se face pe baza 

consumurilor normate de combustibil, lubrifianţi , materii prime şi materiale, utilităţi, 

respectiv energie, apă şi/sau gaze în scop tehnologic ş i a preţurilor acestora în vigoare, a 



cheltuielilor cu munca vie, precum şi a celorlalte elemente de cheltuie li necesare 
prestării activităţii respec tive. 

-l. La stabilirea tarifelor pentru acti vităţile specifice serviciului de salubrizare se au în 

vedere următoare le criterii: 
a) cheltuielile pentru combustibilul utilizat se stabilesc în funcţie de tipul maşinii folosite, de 

consumul de combustibil , de cantitatea de deşeuri colectată , transportată ş i depozitată ş i de 
distanţa de transport; 

b) cheltuielile cu energia electrică tehnologică programată anual se stabilesc în funcţie de 
energia consumată de motoarele puse în funcţiune la nivelul unei zile, înmulţit cu cantitatea 
programată anual ş i cu preţul de achiziţie al energiei electrice în vigoare; 

c) cheltuielile cu amortizarea se iau în calcul, respectându-se reglementăril e legale în vigoare; 
d) cheltuielile cu redevenţa determinate potrivit prevederilor legale; 
e) cheltuielile cu materiile prime şi materialele consumabile şi cu piesele de schimb se 

stabilesc în funcţie de consumurile normate şi de preţul de achiziţie al acestora; 
f) cheltuielile pentru protecţia mediului se vor lua în calcul la nive lul prevăzut de l eg i slaţia în 

v1goare; 
g) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de cheltuielile cu personalul , potrivit 

normelor de muncă, în raport cu legislaţia în vigoare şi corelat cu principiul efic ienţe i 

econom1ce; 
h) cheltuielile de depozitare a deşeurilor vor fi luate în calcul în funcţie de modul de prestare 

a acestei activităţi . În situaţia în care prestaţia este e fectuată de un alt operator, la tariful de 
precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale se vor adăuga cheltuielile de 
depozitare aferente; 

i) cheltuielile cu reparaţiile se vor lua în calcul la nivelul programat anual , potrivit planului de 
reparaţii ; 

j) fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri ş i urmărirea acestuia postînchidere, unde 
este cazul, în conformitate cu prevederile legale şi potrivit aprobării autorităţ i i administraţ iei 

publice locale; 
k) o cotă de protit. 

Se vor prezenta deasemenea, in vederea fundamentarii preturilor , lista oficiala a tarifelor 
folosite la depozitul unde urmeaza a fi transpotate si depuse deseurile (semnate parafate de 
catre detinatorul depozitului) 

Punctajul total se va stabili prin insumarea punctajelor obtinute pentru fiecare factor de 

evaluare si anume: 

Pt= Pfl+Pf2 

Date privind algoritmul de calcul al punctajelor: 

Fiecare membru al comisiei , va puncta conform punctajului alocat pentru fiecare criteriu 
111 parte in directa corelare cu cerintele caietului de sarcini si a ce lor din Fisa de Date a 
Achizitiei. 



În evaluarea candidaturilor, se aplică următoarele definiţii: 
"Abaterea" este o deviere de la cerinţele speciticate în Caietul de sarcini ori in Fisa de date 
care nu indeplineste conditiile de mai jos pentru a ti considerata "neconformitate" sau 
"omisiune" 
·'Omisiunea" este neprezentarea unei părţi sau a tuturor informaţiilor şi documentelor 

solicitate în Caietul de sarcini ori in Fisa de Date, fara sa se incadreze in categoria "omisiunilor 
materiale" care pot determina respingerea ofertei . 

"Neconformitatea" este stabilirea unor condiţii limitative sau neacceptarea cerinţelor 

specificate în Caietul de sarcini ori in Fisa de Date; 
Determinarea de către Comisia a gradului în care o ofertă răspunde cerinţelor se bazeză pe 
conţinutul ofertei în sine. 

Întocmit 

Sef compartiment achizitii publice 

Tudorache Viorica 



FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

SECŢIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACT ANT Ă 

Denumire o ficia lă: Primăria Oraşului Buftea 

Adresă: Piaţa Mihai Eminescu, nr. 1 

Localitate: Buftea Cod poştal : 070000 j Ţara: Romania 

Punct de contact: Primăria Oraşului Buftea Telefon: 0734330007 

Piaţa Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, Judetul 0318241234/106 

Ilfov 

În atenţia Vi o rica Tudorache 

E-mai 1 :vi o rica_ tu@yahoo.com Fax:0318241238 

Adresa/ele de internet (dacă este cazul): 

Adresa sediului principal al autorită ţii contractante (URL): www.primariabuftca.ro 

Adresa profilului cumpărătorului (URL): 

1.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT 

Alte in formaţii pot fi obţinute la: 

X Punctul de contact menţ ionat anterior 

o Altele: completaţi anexa A.! 

Caietul de sarcini ş i documentele suplimentare pot fi obţinute la: S.E.A.P. prin accesarea adresei we b 

www .e-licitatie.ro 

o Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

o Altele: completaţi anexa A. !! 

Ofertele sau so lic itările de pa1ticipare trebuie transmise la: S.E.A.P. prin accesarea adresei web 

www.e-licitatie.ro si X Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior 

o Altele: completaţi anexa A.!!! 

Date limită de primire a solic itărilor de clarificări 

Data .... . .... ... ... .. . .. ... ./ora limită ... .... .. ... .. ...... ./adresa: 

Data limită de transmitere a răspunsului la c larifică ri: 
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1.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 

(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE) 

o Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, 

inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora 

o Agenţie/birou naţional sau tederal 

o Colectivitate teritorială 

o Agenţie/birou regional sau local ) 
o Organism de drept public • 

o Instituţie/agenţie europeană sau organizJie europeană 

X Altele (precizaţi): Autoritate locala 

o Servicii publice generale 

o Apărare 

o Ordine şi siguranţă publică 

o Mediu 

o Afaceri economice şi financiare 

o Sănătate 

o Construcţii şi amenajări teritoriale 

o Protecţie socială 

o Recreere, cultură şi religie 

o Educaţie 

X Altele (precizaţi): Servicii publice locale 

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da o nu X 

Sau, după caz 

o Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de o Apă 

energie termică 
o Servicii poştale 

o Electricitate 
o Servicii teroviare 

o Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului 
o Servicii feroviare urbane, de tramvai sau de autobuz 

o Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor 

combustibili solizi 
o Activităţi portuare 

o Activităţi aeroportuare 
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SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
' 

11.1) DESCRIERE 

11.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: 

"Delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare in orasul Buftea" 

11.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a serviciilor 

• Contract de delegare de gestiune prin concesiune de servicii de salubritate 

• Teritoriul orasului Buftea 

(a) Lucrări o (b) Produse o (c) Servicii • 
Execuţie o Cumpărare o Categoria serviciul ui 
Proiectare ş i execuţie o Leasing o 2A • [X] 16 
Realizare pri n orice mijloace Închi riere o 
corespunzătoare ce rinţelor Cumpărare în rate o 
specificate de autoritate 
contractantă o 

Principala l ocaţie a lucrării Principalul loc de li vrare Principalul loc de prestare 
ORASUL BUFT EA, 

11.1.3) Procedura implică 

Un contract de achiziţii publice X 

Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) o 

Încheierea unu i acord-cadru o 

11.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) 

Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici o Acord-cadru cu un singur operator economic o 

Numărul ooo sau, după caz, numărul maxim 

ooo de par1ic ipanţi la acordul-cadru preconizat 

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii 

acordului cadru da o nu o 

Dacă DA, 

(se fac precizări suplimentare ref eritoare la 

modul de desfăşurare a reluării competiţiei Între 

semnatarii unui acord-cadru) 

Durata acordului-cadru: Durata în ani: oo sau în luni : ooo 
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Justifica rea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani: 

Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai în 

cifre): 

Valoarea estimată fără TVA: Monedă: sau interva lul: între ------- ------

_______ ş i ______ _ Monedă: ------
Frecvenţa ş i valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): ____ _ 

11.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilo r 

Servic iile care trebuie prestate in conformitate cu cerintele caietu lui de sarcini sunt: 

1. Precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor orasenesti , inclusiv a deseurilor 
toxice periculoase din deseurile menajere cu exceptia celor cu regim special, de la populatie, agenti 
economici, institutii publice pe raza orasului Buftea; 

2. Organizarea colectarii se lective a deseurilor pe raza orasului Buftea; 
3. Maturatul, spalatul , stropirea, intretinerea cailor publice pe raza orasului Buftea; 
4. Curatarea si transportul zapezii de pe cai le publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de 

polei si inghet pe raza orasului Buftea; 
5. Colectarea, transportul , depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, 

institutii publice si agenti economici, neasirnilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente 
electrice, electronice si electrocasnice etc .) pe raza orasului Buftea; 

6. Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din act ivitatea de constructi i si demolari de 
pe raza orasului Buftea; 

7. Dezinfectie, Dezinsectie, Deratizare; 
8. Vidanjare 
9. Activitati nenormate. 

11.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) 

Vocabular prînei pal 

Obiect principal Cod CPV 
90000000-7 Servicii de eliminare a deseurilor, de 
igienizare si servicii privind mediul 
9051 1000-2 Servicii de colectare a deşeuri lor menajere 
90511100-3 Servicii de colectare a deşeuri lor urbane solide 
90511300-5 Servicii de colectare a deşeurilor dispersate 
90511400-6 Servicii de colectare a hârtiei 
90512000-9 Servicii de transport de deşeuri 

9061 1000-3 Servicii de curăţenie stradală 
90610000-6 Servicii de curatare si măturare a străzilor 
90620000-9 Servicii de deszăpezire 
90630000-2Servicii de înlăturare a gheţii 

Vocabular suplimentar 

(d upă caz) 

D O DO -O DOD O- O DODO-O 
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Obiect(e) DODO-O DODO-O DODO-O 

suplimentare DODO-O DODO-O DODO-O 

DODO-O DODO-O DODO-O 

DDDD-0 DODO-O DODO-O 

11.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice 

da o nu X 

11.1.8) Impărţire în loturi da o nu X 

(pentru precizări privind loturi le utilizaţi anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte) 

Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): 

un singur lot unul sau mai multe loturi toate loturi le o 

o o 

11.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da o nu X 

11.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

11.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv. după caz. toate laturile şi toate opţiunile) 

Serviciile care trebuie prestate in conformitate cu cerintele caietului de sarcini sunt: 

1. Precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor orasenesti , inclusiv a deseurilor 
toxice periculoase din deseurile menajere cu exceptia celor cu regim special, de la populatie, 
agenti economici, institutii publice pe raza orasului Buftea; 

2. Organizarea colectarii selective a deseuri lor pe raza orasului Buftea; 
3. Maturatul, spalatul, stropirea, intretinerea cailor publice pe raza orasului Buftea; 
4. Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe 

timp de polei si inghet pe raza orasului Buftea; 
5. Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la 

populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri 
de echipamente electrice, electronice si electrocasnice etc.) pe raza orasului Buftea; 

6. Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitatea de constructii si 
demolari de pe raza orasului Buftea; 

7. Dezinfectie, Dezinsectie, Deratizare; 
8. Vidanjare 
9. Activitati nenormate. 

Valoarea estimată fără TVA (numai în cifi·e): 26.067.663,32 Monedă: lei 
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11.2.2) Opţiuni (după caz) da X nu o 

Dacă da, descrierea acestor opţiuni: 

Autoritatea Contractanta poate contracta si alte activitati corespunzatoare codurilor CPV ale 

serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri in baza prevederilor art. 122, lit.i si j din OUG 

34/2006 

Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: 

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

Numărul de prelungiri posibile 

Numărul de prelungiri posibile: contractul incheiat poate fi prelungit, in conditiile legii. 

11.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU 

FINALIZARE 

Durata în ani : 4 ani de la data incheierii contractului 

11.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

11.4.1. Ajustarea preţului contractului da x 

nu o 

Tarifele contractului se modifică prin actualizarea acestora in funcţie de indicii de inflaţie, in 
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţi lor, emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi 
Publice (publicat in Monitorul Oficial al României, partea 1, nr. 529 din 06.08.2007) 
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SECŢIUNEA III: INFORMA ŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE 
ŞI TEHNICE 

III.l) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT 

III.l.l) Depozite valorice şi garanţii solicitate (dupii caz) 

III.l.l.a) Garanţie de participare da X nu o 

Cuantumul garantiei de participare: 260.600 lei 

Perioada de valabilitate a garantiei pentru patticipare: 180 zile de la data depunerii ofertei. 

In cazul ofertantilor din categoria intreprinderilor mici si mijlocii (daca fac dovada in acest sens) 
garantia de participare se poate constitui in procent de 50% din cuantumul precizat.ln aceste situatii, 
ofettantul trebuie sa ataseze la oferta o declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria 
IMM. 

Modul de constituire a garantiei de participare: 

1) ordin de plata in contul autoritatii contractante: R004TREZ4225006XXXOOOO 12 Trezoreria 
Buftea 

2) fila CEC; 

3) instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de 
asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia 
de atribuire (scrisoare de garantie bancara in favoarea Primariei orasului Buftea va ti conform 
modelului atasat Formular 15 pana la data depunerii ofettei). 

4) Garanţia trebuie să tie irevocabilă. 

:nstrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: 

a) condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul 
garantat; sau 

b) necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la 
culpa persoanei garantate. 
Dovada constituirii garanţiei de participare va fi scanată şi depusă în S.E.A.P. la www.e
Iicitatie.ro iar originalele vor fi depuse la sediul autorităţii contractante. 

Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei de participare în cuantumul, 
forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentatia de atribuire. vor fi respinse în 
cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. 

Restituirea garanţiei de participare: 
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ofertantului câştigător: în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziţie; 
ofertanţi lor necâştigători: după semnarea contractului de achiziţie publică, dar nu mai târziu de 3 
zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. 

Reţinerea garanţiei de participare- ofertantul pierde garanţia de participare dacă: 

Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel 

suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: 

• îsi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 
• oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de 

valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; 
• oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in 

perioada de valabilitate a ofertei. 
• depune contestaţie şi este respinsă de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, se va 

reţine din garanţie de participare o suma in valoare de 1.340 lei in conformitate cu prevederile 
Art. 278 1 alin (1), lit.<I) 

În cazul în care autoritatea contractantă se află, conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de 

urgenţă, în situaţia de a anula procedura de atribuire, garanţia de participare se restituie după data 

expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 

zile lucrătoare de la această dată. 

După primirea comunicării prevăzute la art. 206 din ordonanţa de urgenţă, ofertanţii ale căror oferte au 

fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de 

expirarea perioadei prevăzute la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3), dacă transmit autorităţii 

contractante o solicitare în acest sens. 

In cazul unei asocieri, cuantumul garantiei de patticipare nu va ti depus de fiecare asociat in parte, ci 
de catre leaderul de asociere. 

Nota: 

Scrisoarea de garantie bancara va fi prezentata separat, nefiind inclusa in cotetul sigilat ce 
contine oferta si documentele de calificare. 

III.l.l.b) Garanţie de bună execuţie da x nu o 

Garanţia de bună execuţie reprezintă 7% din valoarea anuală a contractului fără TV A şi se va 

constitui prin reţineri succesive din valoarea fără TV A a facturilor emise. 

În termen de cel mult 15 zile de la semnarea contractului, operatorul are obligaţia de a deschide 

un cont de garanţie, la dispoziţia autorităţii contractante. Alimentarea acestuia se va face prin reţinerile 
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1 succesive din facturile emise vor ti ln cuantum de 7% din valoarea fără TVA a acestora. 

Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face anual, la solicitarea operatorului, după 

întocmirea unui proces-verbal care va avea ca anexe toate recepţiile pattiale din cursul anului. Se va 

restitui exact suma reţinută pe facturile emise în cursul anului, în cont rămânând suma depusă iniţial la 

deschiderea contului, sumă care va fi restituită la terminarea contractului. 

111.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile 

relevante 

Contractul de servicii ce urmeaza a fi atribuit va ti finantat de la bugetul local al orasului Buftea prin 

alocari anuale . 

' 111.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se 
atribuie contractul 

o Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatură sau 

ofettă comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea

Formular 16. 
o Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să tie legalizată numai în cazul în 

care oferta comună este declarată câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o 

condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului. 

• Asociatii trebuie sa indeplineasca independent toate conditiile de calificare impuse prin 

prezenta documentatie 
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111.1.4) Legislaţia aplicată: 

OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completari le 
ulterioare si HG nr. 925/2006 de aprobare a normelor de ap licare a prevederilor OUG nr.34/2006, 
cu completarile si modificarile ulterioare; 
Legea 51/2006 pri vind servici il e comunitare de uti litati pub lice cu completarile si modificarile 
ulterioare pana la 12. 1 1.2009 
Legea 1 O 1/2006 priv ind serviciul de salubrizare a localitati lor cu modificarile si completarile 
ulterioare 06.1 1 .2008; 
Legea administratiei publice locale nr. 2 15/200 1, republicata si actualizata; 
OG 21/2002 privind gospodarirea localitati lor urbane si rurale; 
HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare pana la 
22. 1 2.20 1 O; 
OMS 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al 
populatiei cu completarile si modificarile ulterioare pana la 30.04.2008; 
OUG 195/2005 privind protectia mediul ui cu completarile si modificarile ulterioare; 
Ordinul 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabi lire, aj ustare sau modificare a 
tarife lor pentru activitatile specifice serviciu lui de salubri zare a locali tati lor; 
Hotararea 71/2007 privind aprobarea normelor de plicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contracte lor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de conces iune de servicii din OUG. 
34/2006; 
Horararea 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonantei 71/2002 
privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniulu i public si privat 
de interes local; 
Ordinul comun al Ministerului Finantelor Publice si al Autoritati i Nationale de Reglementare si 
Monitorizare a Achizitiilor Publice nr. 1517/9574/2009 pentru aprobarea Ghidului pentru 
implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servici i in Romania; 
Hotararea Consiliului Local nr.67/ 12.08.20 Il. privind scoaterea la licitatie publica precum si 
delegarea gestiunii in confo rmitate cu prevederile art. 122 lit. c din OUG 34/2006 pana la finalizarea 
licitatiei a serviciului public de salubrizare a orasului Buftea; 
Legislatia privind fiscalitatea - vezi www.mfinante.ro; 
Legislatia privind protectia mediului - vezi www.mmediu.ro; 
Legislatia privind conditi ile de munca si protectia muncii - vezi vvww. protectiamuncii .ro. 
Legislati e - vezi www.anrmap.ro 

111.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE 

Art. l 1 (4) di n HGR nr. 925/2006 - Pentru demonstrarea îndeplinirii criterii lor de calificare 
prevăzute la art. 176 din Ordonanţa de urgenţă , ofertantul are dreptul de a prezenta initial 
doar o declaratie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care 
confirmă că îndeplineşte cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia 
de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofet1antul trebuie să menţioneze succint, 
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dar precis, modul concret de îndep linire a respectivelor ceri nţe- inclusiv, dacă au fost solicitate, 
diverse va lori , cantităţi sau altele asemenea. 

(5) În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la al in. (4), ofertantul are obligaţia de a 
prezenta/completa certificatele/documentele ed ificatoare care probează/confirmă îndeplinirea 
cerinţe l or de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o so li citare în 
acest sens, în termenul prevăzut în respecti va solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 
zile lucrătoare. 

Mentiune : Documentele prezentate vor fi valabile la data deschiderii ofertei. 

(6) Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că ofertantul a căru i ofertă este dec l ara tă 

câştigătoare a prezentat, nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire, 
certificatele/documentele prevăzute la alin. (5), acestea fiind incluse în dosarul achiziţie i publice. 
Dosarul achiziţi ei publice trebuie să includă ş i certificate/documente ale altor ofertanţi numai 
dacă, în cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a respecti velor 
ofet1e care s-au bazat pe informaţi ile din respectivele certificate/documente. 

111.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la 

Înscrierea În registrul comerţului sa u a l profesiei 

111.2.l.a) Situaţia personală a candidatulu i sau ofertantului: 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) Informaţii ş i formal ităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţe lor 

necesar(e) (după caz): menţionate: 

Cerinta nr. 1 Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii 

Dec laraţie pe proprie răspundere, 
Ofertantul va complete o declaratia pe proprie raspundere in conformitate 
cu prevederi le Formularul nr.l ·· Declaraţie privind eligibilitatea, 

privind eligibi li tatea ofertantului că completat în original, datat, semnat ş i ştampilat . 
1u se află în situaţ i a prevăzută la art. 

In cazul depuneri; unei oferte comune, toti membri asocierii vor completa 
180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu 
completarile si mod ificarile 

acest formular. 

ulterioare 
Formularu l va fi scanat si depus in S.E.A.P la www.e-Iicitatic.ro_iar 
originalul va fi depus la sediul autoritatii contractante. 

Cerinta nr. 2 Moda litatea de indeplinire ş i aplicabilitatea în cadrul procedurii 

Dec l araţie privind ne încadrarea în 
Declaraţie pe proprie răspundere, privind neîncadrarea ofet1antului în nici 

prevederi le art. 181 din O.U.G. una din situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr.34/2006 în nr. conformitate cu Formularul nr. 2-Dec/aratie privind neincadrarea in 
34/2006 cu completaril e si 

prevederile art. /81 din O. U. G 3412006 - completat în original, datat, 
modificarile ulterioare . semnat ş i ştampilat. 

1. Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură 
pentru atribuirea contractului de achiziţie pub l ică orice ofertant/candidat 
care se află în oricare dintre următoare le situatii : 
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a) a intrat în faliment ca urmare a hotărâri i pronunţate dejudecătorul 

sindic; 
b) nu ş i-a îndeplinit obli gaţ i i le de plată a impozitelor, taxelor ş i 

contribuţii lor de as i gurări sociale către bugetele componente ale bugetului 
general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în ţa ra în care este stabilit; 

c) în ultimii 2 ani nu ş i-a îndeplinit sau ş i-a îndeplinit în mod defectuos 
obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt 
care a produs sau este de natură să producă grave prej udici i beneficiarilor 
acestuia; 

d) a fost condamnat, în ultimii trei ani , prin hotărârea de fi ni tivă a unei 
instanţe judecătoreşti , pentru o faptă care a adus atingere eticii 
profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profes iona l ă; 

e) prezi ntă informaţii false sau nu prezintă in formaţiile solicitate de către 
autori tatea contractantă, în scopul demonstrări i îndep linirii criterii lor de 
calificare ş i se lecţie . 

In cazul depunerii unei oferte comune. toti membri asocierii vor completa 
acest f ormular. 
Declaratia va fi scanata si depusa in S.E.A.P la www.c-licitatie.ro iar 
originalul va fi depus la sediul autoritatii contractante. 
2. Pentru demonstrarea faptul ca ofertantul nu se afl a in una di n situatii le 
mai sus explicitate se solicita urmatoarele documente in original sau copie 
l egalizată: 

- Certificat pl'ivind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a 
impozitelor taxelor către stat; 

Certificat privind îndeplinirea obligaţiilor de plata a taxelor si 
impozitelor locale; 
Certificatele trebuie sa ateste ca ofertantul nu are obligatii exigibile 

financiare catre stat sau autoritatile locale/a data de 25(ale lunii 
anterioare depunerii ofertelor pentru procedura de licitatie). 
Certificatele vor fi emise cu cel mult 30 de zile Înainte de data deschiderii 
ofertelor şi valab ile la data deschiderii (formulare tip eliberate de 
autorităţile competente -perioada de valabilitate a certificatelor este cea 
stabilită de autorităţile emitente şi este cea înscrisă în cuprinsul 
certificatelor). 
În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul 
economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu v izează toate 
s ituaţ i ile, atunci ofe11antul va redacta o declaraţie pe propria răspundere 

prin care va specifica faptul că nu se află în una din situaţ i i l e de la punctul 
1. 
In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor depune 
certificatele solicitate. 

Dacă vor exista incertitudini referitoare la situaţ ia persona lă a unui 
operator economic, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita 
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Cerinta m·. 3 

Certificat de partiei pare la 1 icitatie 
on-line cu ofertă independenta 

Cerinta nr. 4 

Dec la raţ i a privind calitatea 
participant la procedură 

Cerinta nr.S 

informaţii direct de la autorităţi le competente. 

În cazul ofertan ţ ilor (persoane fi zice sau juridice) de a ltă 
naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în li mba de 
origine, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română. 

Certificatele vor fi scanate si depuse in S.E.A.P la www.e-licitatie.ro 
iar originalul va fi depus la sediul autoritatii contractante. 

Modalitatea de indeplinire şi a plicabilitatea în cadrul procedurii. 
Ofe1tantul va completa certificatul de partic ipare la licitati e on-l ine in 
conformitate cu cerintele Formular 3 -Ccertijicat de participare la 
procedura cerere de oferta on-line cu oferta independenta completat în 
original, datat, semnat ş i ştampilat. 

In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor completa 

acest formular. 

Formularul solicitat va fi scanat si depus in S.E.A.P 
la www.e-licitatie.ro iar originalul va fi de(>US la sediul autoritatii 
contractante. 
Modalitatea de indeplinire ş i aplicabilitatea în cadrul procedurii. 

de Ofe1tantul va completa declaratia de pmticipare la procedura cerere de 
oferta on-line in conformitate cu cerintele Formular 4- Declaratie de 
participare la procedura cerere de oferta on-line completata în original, 
datat, semnat ş i ştampilat. 

In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor completa 

acest formular. 

Declaratia va fi scanata si depusa in S.E.A.P 

la www.c-licitatie.ro iar originalul va fi depus la sediul autoritatii 

contractante. 

Declaratie pe proprie raspundere 
privind neincadrarea in prevederile 
art. 69 1 din O.UG 34/2006 cu 

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii. 
Ofe1tantul va completa declaratia pe proprie raspundere privind 
neincadrarea in prevederile art . 691 din O.UG 34/2006 in conformitate 
cucerintele Formularul 5 -Declaratie pe proprie raspundere privind 

neincadrarea in prevederile art. 691 din O. UG 3412006, completat in 
original,datat semnat ş i ştampilat. 

completaril e si modificarile 

ulterioare . 
In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor completa 

acest formular. 

Formularul va fi scanat si si depus in S.E.A.P la www.e-licitatie.ro iar 
originalul va fi depus la sediul autoritatii contractante. 
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante ,in ceea 
ce priveste organizarea , derularea si finalizarea procedurii de atri buire a 
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contractului sunt: Stoica Ion (primar), Marinescu Titus Radu (viceprimar), 
Stefan Alina(secretar), Gheorghe luliana (sef serviciu Juridic), Suhan 
Alina (administrator public),Tudorache Yiorica (sef serviciu Investitii), 
Dobre Corina (inspector) 

111.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Nivel(uri) specitic(e) minim(e) 

necesar(e) (după caz): 

Persoane juridice/fizice române 

Cerinta nr. 1 

Certificat constatator· emis de 
Oficiul Registrului Comerţului de 
.>e l ângă Tribunalul judeţului în care 
este înregistrat operatorul economic, 
cu ce l mult 30 de zile înainte de data 
deschiderii ofettei , şi val abi 1 la data 
deschiderii ofettei din care să 

rezulte că obiectul de activitate a 
ofertantului (codurile CAEN) -
trebuie să cuprindă si acti vităti de 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţe lor 

menţionate: 

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadntl procedurii. 

Se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului 

Comertului . Obiectul contractului va trebui sa aiba corespondent in 

codul CAEN din certifi catul constatator emis de ONRC 

licenţă emi să de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru prestarea serviciilor 

de salubrizare a l ocalităţi lor, ce l putin pentru activitati le care fac 

obiectul contractului - în original, copie l ega lizată sau copie lizibila cu 

mentiunea "conform cu originalul 

in cazul depunerii unei oferte comune, toti membr i asocierii vor prezenta 
tipul celor supuse procedurii de 

aceste documente. Fiecare asociat va prezenta Licenta ANRSC 
achizitie.( calitatea de operator al 
serviciului public de salubrizare _ corespunzatoare partii(activitati/01) din contract p e care le va executa. 

operator de salubrizare licentiat 

conform Legii 5112006) 

Persoane juridice/fizice stai ne 

Documente care dovedesc o formă 
de înregistrare/atestare on 
apattenenţă din punct de vedere 
profesional. 

Formularul va fi scanat si depus in S.E.A.P 

la www.e-licitatie.ro iar· originalul va fi depus la sediul autoritatii 

contractante. 

NOTA: Pentru a ti valabile cet1ificatele constatatoare vor ti emise cu cel 

mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofettelor. In cazul unei asocieri, 

fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare. 

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii 

- un document, în original sau copie l ega l izată sau copie li zibila cu 
mentiunea " conform cu originalul " ; care dovedeşte o formă de 
înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu prevederile legale din 
ţara în care ofertantul este rezident 

- prezentarea unut document eliberat de către Autori tatea 
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice din care să rezulte recunoaşterea sau echivalarea 
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licenţe i/autorizaţiei/atestatului emise în ţăril e de origine pentru prestarea 
serviciilor de salubrizare în localităţi (în conformitate cu prevederile art. 8 
alin. 1 din Regulamentul de acordare a li cenţelor în domeniul servici ilor 
comunitare de utilităţi publice aprobat pnn Hotărârea de Guvern nr. 
745/2007, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 531106.08.2007). 

Vor fi excluşi din procedură acei operatori economici, persoane juridice 

străine, care în ţara de origine nu au licenţă/autorizaţie/atestat pentru 

prestarea serviciilor de salubritate În localităţi 

Documentele prezentate vor fi obligatoriu legalizate şi traduse în limba 
română de traducător autorizat, la data deschiderii ofertei. 

NOTA: Pentru a fi va labile documentele vor fi emise cu cel mult 30 de 
zile inainte de data deschiderii ofett elor. In cazul unei asocie ri, fi ecare 
asociat este obligat sa prezinte aceste formulare. 

Documentele vor fi scanate si depuse in S.E.A.P 

la www.e-licitatie.ro iar copiile legalizatr vor fi depuse la sediul 

autoritatii contractante. 

111.2.2) Capacitatea economică şi financiară 

Nivel(uri) specific(e) minim(e) 

necesar(e) (după caz): 

Cerinta nr. 1 

Informaţii privind situaţia 
economica -financiară 

Informaţ ii ş i formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţe l or 

menţionate: 

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii. 

!.Informaţii generale privind societatea - completarea şi prezentarea 
Formularului nr. 6 "Informaţii generale". 

Ofettantul va prezenta ultimule 3 bilanţuri contabile vizate ş i înregistrate de 

către organele competente, ş i balanţă de verificare pentru ultima luna 
inregistrata. 

2.Declaraţia privind cifra de afaceri globală într-o perioadă care vizează 

activitatea în ultimii 3 ani - Formufttr 7. 

Se solicita ca operatorul economic sa aiba o cifra medie de afaceri de minim 
50.000.000 lei. 

Nivelul cursului mediu lei/valuta pentru calcul nivelului minim impus al 
cifrei de afaceri este de: 2009: 1 euro=4,2373 lei; 
20 1 O 1 euro=4,2099 lei 
20 1 1 : 1 euro=4,23 79 lei 

In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor prezenta 
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aceste documente. Cerinta poate fi indeplinita prin cumularea resurselor 
ofertanti for. 

Dacă, din motive obiective, justi'ficate corespunzător, operatorul economic 
nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul 
de a-şi demonstra situaţia econom ică şi financ iară şi prin prezentarea altor 
documente care să prezinte o imagine fidelă a s ituaţie i economice şi 

financiare. 

Oferta nţii nerezidenţi vor prezenta traduceri autori zate şi legal izate ale 
documentelor solicitate mai sus. 

În cazul în care ofertantul îşi demonstrează s ituaţia economică Ş I 
financiară invocând ş i susţinerea acordată de o a l tă persoană, indiferent de 
natura re l aţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă, 

atunci acesta are obi i gaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de 
regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respecti ve, 
încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la 
dispoziţia ofertantului resursele financiare invocate - Formular 8. 

Persoana care as i gură susţinerea 'financ iară nu trebuie să se afle în s ituaţia 

care determină excluderea din procedura de atribuire, conform 
prevederilor art. 180 ş i ale art. 181 respectiv: 
1.) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul

sindic; 
2.) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi -a îndeplin it în mod defectuos 
obli gaţiil e contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt 
care a produs sau este de natură să producă grave prej udicii beneficiarilor 
acestuia; 
3.) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definiti vă a unei 
instanţe judecătoreşti , pentru o faptă care a adus atingere eticii 
profesionale sau pentru comiterea unei greşe li în mate rie profes ională 

Documentele solicitate vor fi scanate si depuse in S.E.A.P la www.e

licitatie.ro iar originalele vor fi depuse la sediul autoritatii 

contractante. 

111.2.3) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Nivel(uri ) specific(e) minim(e) 

necesar(e) (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţe lor 

menţionate: 
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Informaţii privind capacitatea 
tehnică 

Cerinta nr. 1 

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea În cadr·ul procedurii 

Liststa principalelor ser·vicii executate similare obiectului contractului 

ce urmeaza a fi incheiat, va fi completata in conformitate cu cerintele 

Lista principalelor servicii Formularului nr.9. 

executate, similare obiectului 
contractului ce urmeaza a fi 
incheiat, real iza te în ultimii 3 ani 
(cu valoare minima de 25.000.000 
lei ) , care vor conţine valori , 
perioada şi locul execuţiei lucrărilor, 

modul de îndeplinire a obligaţiilor, 

beneficiari , indiferent dacă aceştia 

sunt autorităţi contractante sau 
clienţi privaţi 

Cerinta nr. 2 

Pentru dovedirea experienţei similare privind serviciile prestate ofe1tantul 
va depune: 
- copii a maxim 3 contracte similare; 
- procesele-verbale de recepţie sau documente care sa dovedeasca 
indeplinirea obligatiilor contractuale 
-recomandari din partea beneficiarilor, aferentă contracte lor 

invocate. 

Pentru ca ofe1tantul să fie calificat, în oricare dintre situaţ i i, va 
prezenta recomandările beneficiarilor, care trebuie să ce1tifice cal itatea 
serviciilor prestate drept foarte bună, buna sau cel puţin satisfacatoare 

pentru fiecare dintre activităţile la care se referă recomandarea. 

In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor 

completa acest formular. Cerinta poate fi indeplinita prin cumularea 

resurselor ofertantilor. 

Atenţie! Nu vor fi luate în considerare, în vederea dovedirii experienţei 

similare, contractele încheiate de către operatorii economici, decăt dacă 
aceştia vor prezenta procese-verbale de recepţie sau documente care sa 
dovedeasca indeplinirea obligatiilor contractuale 
Documentele solicitate vor fi vor fi scanate si depuse in S.E.A.P Ia 

www.e-licitatie.ro iar copiile legalizate vor fi depuse la sediul 

autoritatii contractante. 

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea În cadrul procedurii. 

Declaratia privind efectivulmediu anual al personalului angajat, al 

Declaraţie privind efectivul mediu cadrelor de conducere si personalul de specialitate implicate exc lusiv 

anual al personalului angajat şi al in indeplinirea efectiva a contractului in orasului Buftea, pregatirea 
cadrelor de conducere 

profesionala si calificarea acestora va fi completata in conformitate cu 

cerintele Formularului nr. 1 O. 

Se vor nominal iza persoanele cu rol important în realizarea contractului, 

Lista personalului cu experienta responsabi l exclusiv pentru indep linirea 
contractului in cea ce priveste prestarea servic iilor va fi minim: 

1 persoană cu studii superioare cu experienţă în organizarea 

17 1 



act i v ităţ il or de salubrizare (cel putin un proiect similar), care va 
răspunde de îndeplinirea vi itorului contract. 

1 persoană cu studii superioare cu exper ienţă în organizarea 
activităţi lor specifice parcului auto (ce l putin un proiect simi lar), 
care va răspunde de uti laj ele ş i mijloacele de transpott repartizate 
pentru îndeplinirea viitorului contract. 

persoana cu studii superioare desemnata pentru asigurarea 
controlului conformitatii prestatiei la standardele de cali tate impuse 
prin contract (ISO 900 1) cettificat ca aud itor sau manager al 
sistemelor de calitate, care a participat la activ itati similare in cadrul 
a ce l putin unui proiect similar. 

persoana cu studii superioare desemnata pentru asigurarea 
controlului conformitatii prestatiei la standarde le de mediu impuse 
prin contract (ISO 1400 1) certificate ca auditor sau manager al 
sistemelor de calitate, care a patticipat la activitat i similare in cadrul 
unui proiect similar. 

1 persoana cu studii superioare desemnata pentru functia de 
responsabil SSM, care a participat la activitati similare in cadrul 
unui proiect similar. 

20 muncitori necalificati 

5 soferi 

In cazul depunerii unei oferte comune. toti membri asocierii vor prezenta 
aceste documente. Cerinta poate fi indeplinita prin cumularea resurselor 
ofertanti lor. 

Experienta personalului atestat care va participa la executarea 
contractului va fi dovedita prin participarea la cel putin un contract 
similar, sens in care se vor depune acte doveditoare. 
Pentu personalul solicitat mai sus se vor depune 

Lista nominala pentru fiecare functie in parte 
CV -uri pentru fi ecare persoana din lista (pentru functia ocupatala 
care s-a solicitat studii superioare), semnat de persoana in cauza 
Diplome , atestate care sa dovedeasca nivelul de pregatire; 
Declaratie de angajament pentru personalul angajat implicat in 
de rularea contractului 
Copie legalizata dupa contractul de colaborare/angajare cu 
operatorul economic ofettant. 

Documentele solicitate vor fi scanate si depuse in S.E.A.P 

la www.e-licitatie.ro iar originalul va fi depus la sediul autoritatii 

contractante. 
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Cerinta nr. 3 

Declaraţie privind dotarea tehnica 

( utilajele, instalaţiile şi 

echipamentele tehnice) folosită 

pentru ducerea la îndeplinire a 

contractului. 

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii 

Ofertantul va intocmi si prezenta lista cu utilajele, instalatile, 
echipamentele, pe care le detine si vor fi folosite exclusiv la ducerea la 
indeplinire a contractului in conformitate cu cerintele Formularul nr.ll. 
In cazul in care lista contine autovehicolele se vor prezenta copn 
conform cu originalul dupa cattea de inmatriculare,asigurare, l.T.P. 

Pentru prestarea in bune conditii a prestatiei ofertantii trebuie sa 

detina cel putin urmatoarele utilaje: 

• 1 autogunoiere , 

• 1 auto perie pentru curatat trotuare; 
• 1 autoperie pentru curatat strazi; 

• 1 autospeciala cu cisterna pentru stropit , 

• 1 autospeciala pentru transport containere cu sistem de ridicare tip 

hooklift. 

Enumerarea precedenta este orientativa si tine seama de necesarul 

minim de utilaje impus pentru acordarea licentei ANRSC 

Conditiile de calificare vor fi considerate satisfacute daca sunt 

îndeplinite cel puţin condiţiile specificate în fiecare dintre caietele de 

sarcini, impuse prin Ordinul ANRSC 111/2006 privitor la Caietul de 

sarcini cadru pentru prestarea serviciului public de salubrizare a 

localitati lor, corespunzătoare activităţilor următoare: 

a. pentru activitatea de măturat, stropit, spălat şi întreţinere a 

căilor rutiere se va face dovada respectării condiţiilor specificate în 

fiecare din art. 8, art. 9 şi art. 11 din caietul de sarcini corespunzător. Se 

va completa un tabel din care să rezulte numărul de utilaje din fiecare tip 

şi caracteristicile tehnice relevante pentru fiecare tip de utilaj. 

b. pentru activitatea de precolectare, colectare şi transport al 

deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din 

deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special se va face dovada 

respectării condiţiilor specificate în art. 16 din caietul de sarcini 

corespunzător. Se va completa un tabel din care să rezulte numărul de 

utilaje din fiecare tip şi caracteristicile tehnice relevante pentru fiecare tip 

de utilaj. 

c. pentru activitatea de curăţare şi de transport al zăpezii de pe 

căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 

de îngheţ se va face dovada respectării condiţiilor specificate în att. 14 din 

caietul de sarcini corespunzător. Se va completa un tabel din care să 
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rezulte număru l de utilaje din fiecare tip Ş I caracteristicile tehnice 
relevante pentru fiecare tip Cle util aj. 

d. pentru activitatea DDD 

1. Aparate generatoare de ceata rece portabile - mi n.2 buc. 

2. Aparate generatoare de ceata calda portabile- min.2 buc. 

3. Aparate de mare putere cu ceata rece purtate pe mij Joace de transp011 -
min. l buc. 

4. Aparate cu ceata calda, pu11ate pe mij loace de transpo11 - min.l buc. 

5. Mijloace de transport auto autorizate de A.S.P. pentru personal, 
substante, utilaje si materiale auxiliare specifice serviciilor de deratizare, 
dezinsectie, dezinfectie - min. l buc. 

6. Mijloc de transport dotat cu instalatie fri gori fica, autorizat de 
Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si Siguranta Alimentelor si 
Autoritatea de Sanatate Pub lica pentru transportul cadavrelor de rozatoare, 
rezultate in urma lucrarilor de derati zare sau proba subcontractarii acestei 
acti vitatii. In cazul subcontractarii , aceasta va fi precizat in Propunerea 
Tehnica si se va prezenta un document care probeaza angajamentul 
subcontractantului de a presta serviciul si autorizarea mij locului de 
transport, avand in vedere caracterul special al acestei prestatii. 

Tabelele si documentele care probeaza veridicitatea acestora nu sunt 
documente de calificare. Ele vor constitui anexe la Propunerea Tehnica. In 
cadrul Documentelor de calificare va fi inclus doar Formu/aru/12 

Se impune ca pentru utilajele si echi pamentele fo los ite pentru 
ducerea la indeplinire a contractului sa se faca dovada proprietatii sau 
modalitatea de detinere (chirie,etc), iar pentru mij loacele de transport de 
la punctele 5 si 6 este necesara prezentarea autorizatiilor aferente 

In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor completa, 
declaraţie referitoare fa utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnicesi 
lista acestora, iar liderul de asociere va prezenta suplimentar un 
document centralizator al acestor resurse, in numele asocierii. Cerinta 
poate fi indeplinita prin cumularea resurselor ofertanti lor. 

Documentele solicitate vor fi scanate si depuse in S.E.A.P 
la www.c-licitatie.ro iar originalele vor fi depuse la sediul autoritatii 
contractante. 
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Cerinta 4 Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii 

Informatii privind partea din Ofertantul va da declaratie privind 

contract pe care operatorul subcontractantul/subcontractantii, partile din contract pe care acesta 

economic are eventual intentia sa o urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia, si 

subcontracteze dupa caz, acordul acestuia -Formular 13. 

In cazul în care părţi din contractul de achiziţie publica urmează sa se 
îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi, ofertantul are 
obligaţia de a prezenta, la încheierea contractului de achizitie publica, 
contracte încheiate între viitorul contractant şi subcontractantii 
nominalizaţi în oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în 
concordanta cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de 
achiziţie publica 

In cazul in care ofet1antulişi demonstrează situaţia tehnica si/sau 

profesionala invocând şi susţinerea acordată de o altă persoană, indiferent 

de natura relaţiilor juridice existente intre ofertant şi persoana respectivă, 

atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de 

regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, 

încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la 

dispoziţia ofertantului resursele financiare invocate- Formular 13. 
Persoana care asigură susţinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie să 

se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, 
conform prevederilor art. 180 şi ale art. 181 respectiv: 

1.) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul
sindic; 

2.) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos 

obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauză, fapt 

care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor 

acestuia; 

3.) a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei 

instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii 

profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 

III.2.4) Standarde de asigurare a calităţii 

Nivel( uri) specific( e) minim( e) 

necesar(e) (după caz): 

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor 

menţionate: 
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Cerinta nr. 1 Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii 

Prezentare certificate emise de Certificate le/documentele de la punctele trebuie să fie prezentate copie 
organisme independente care atestă legalizată şi trebuie să fi e valabile la data deschiderii ofertelor. 
respectarea standardelor de asigurare 
a calităţ ii: ISO 9001 sau echivalent. ~ertificatele vor fi ap licabile domeniului obiectului contractului si 

~a l abi le la data deschiderii ofertelor. 

Cerinta nr. 2 

Se accepta si certificate echi valente emise de organisme stabilite in alte 
:state ale Uniunii Europene. 

Sunt acceptate certificatele de mangement integrat. 

fn cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor prezenta 
aceste documente. Ofertantii trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta in 
mod individual. 

Certificatele sau declaratia vor fi scanate si depuse in S.E.A.P la 
www.e-licitatie.t·o ia•· originalele vor fi depuse la sediul autoritatii 
contractante. 

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii 

Prezentare certitlcate emrse de Certificatele/documentele de la punctele trebuie să fie prezentate în copie 
organisme independente care atestă legalizată ş i trebuie să fie valabile la data desch iderii ofertelor. 
respectarea standardelor de asigurare 
a protecţiei mediului ISO 14001 sau ţertificatele vor fi ap licabile domeniului obiectului contractului sr 
echivalent. !valabile la data deschiderii ofertelor . 

Cerintanr.3 

Prezentarea unei declarati i prin care 

operatorul economic isi asuma 

responsabi 1 i tatea respectarii 

Se accepta si certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte 
~tate ale Uniunii Europene. 

Sunt acceptate certificatele de mangement integrat. 

In cazul depunerii unei oferte comune, toti membri asocierii vor prezenta 
aceste documente. Ofer/an/ii trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta in 
mod individual. 
Certificatele vor fi scanate si depuse in S.E.A.P 

la www.e-licitatie.ro iar originalele vor fi depuse la sediul autoritatii 

contractante. 

Modalitatea de indeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii 

Ofertantul va prezenta o declaratie prin care isi asuma responsabilitatea 

respectari i legislatiei de securitate si sanatate in munca prin completarea 

Formular 14. 

In cazul depunerii de oferte comune, declaratia trebuie prezentate pentru 
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legislatiei de securitate si sanatate in fiecare asociat. 

munca - Formular 14 
Declaratia va fi scanata si depusa in S.E.A.P 

la www.e-licitatie.a·o iar oa·iginalele vor fi depuse la sediu l autoritatii 

contt·actante. 

III.2.4) Contracte rezervate (după caz) da o nu X 

Contractul este rezervat unor ateliere protejate o 

Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate o 

Ill.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII 

III.3.l) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii 

da o nu X 

Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabi le: 

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările 

profesionale a le membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor 

respective 

da o 

SECŢIUNEAIV:PROCEDURĂ 

IV.l) TIPUL PROCEDURII 

IV.l.l) Tipul procedurii 

Licitaţie deschisă • 
Licitaţie restrânsă o 

nu o 

23 1 



Licitaţie restrânsă accelerată o 

Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate: 

Negociere o 

Au fost deja selectaţi candidaţi da o nu o 

Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja in secţiunea Vf3) Informaţii 

suplimentare 

Negociere accelerată o 

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate: 

Dialog competitiv o 

IV.l.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe 

(licitaţie restrânsă şi negociere. dialog competitiv) 

Număr de operatori economici preconizat ooo 

sau Număr minim preconizat ooo şi, după caz, număr maxim ooo 

Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi: 

IV.l.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului (negociere. 

dialog competitiv) 

Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a da o nu o 

reduce progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor 

care trebuie negociate 

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE 

IV.2.l) Criterii de atribuire (bifa ţi rubrica sau rubricile corespunzătoare) 

Cel mai mic preţ o 

Ofetiantul castigator va ti cel care va oferta pretul total cel mai scazut, calculat conform algoritmului de calcul al 

punctajelor, dupa runda de negociere. 

sau 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte X 

Criterii Pondere 

1. Nivelul redeventei 40 

Pfl -Punctajul pentru factorul de evaluare Redeventa 
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a) pentru cea mai mare redeveta ofertate, se acorda punctaj maxim alocat, specificate in anexa de 
oferta; 

b) pentru alte valori ale reventei decit cele de la pct. a), se va aplica algoritmul: 
P ~( redeventa oferta ta luata in calcul /redeventa maxima oferta ta) x numar maxim de puncte. 

2. Tarifele ofertei 

Pf2 -Punctajul pentru factorul de evaluare Tarifele ofertei 

a) pentru cele mai scazute din tarifele ofettate, se acorda punctaj maxim alocat, specificate in anexa cu 

punctajele acordate; 

b) pentru alte tarife decit cele de la pct. a), se va aplica algoritmul: 

Pentru fiecare tarif din Centralizatorul de tarife se va aplica următorul algoritm 

tarif: . 
P, = mmlm x punct al}· 

1.1.1 ;-( !1/{[\.//11 

tarul 

Punctajul final la acest factor de evaluare este reprezenatat de suma punctajelor obţinute pentru tarifele din 

centralizatorul de tarife: 

" 
I~,, 

!', ~ -"'~cel --
1.1 

n 

unde n =numărul total de tarife din 

centralizatorul de tarife 

Valoarea punctajului se calculează cu două zecimale, rotunjirea facandu-se prin adaugare. 

Daca o oferta nu contine tarife pentru toate operatiunile din Centralizatorul de tarife, punctajul acordat 

pentru tariful care lipseste va fi de O puncte. 

Daca oferta nu contine tarife pentru unele operatiuni din Centralizatorul de tarife,punctajul acordat pentru tariful 

care lipseste va fi de O( zero) puncte. 

Valoarea punctajului se calculeaza cu doua zecimale ,prin rotunjire la maxim. 

Punctajul total se va stabili prin insumarea punctajelor obtinute pentru fiecare factor de evaluare si 

anume: 

P~Pfl+Pf2 

Date privind algoritmul de calcul al punctajelor: 

Fiecare membru al comisiei, va puncta conform punctajului alocat pentru fiecare criteriu in patte in directa 

corelare cu cerintele caietului de sarcini si a celor din Fisa de Date a Achizitiei. 
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In evaluarea candidaturilor, se aplică următoarele definiţii: 
"Abaterea'' este o deviere de Ia cerinţele specificate în Caietul de sarcini ori in Fisa de date care nu indeplineste 
conditiile de mai jos pentru a ti considerata "neconfonnitate" sau "omisiune" 
"Omisiunea" este neprezentarea unei părţi sau a tuturor informaţiilor şi documentelor solicitate în Caietul de 

sarcini ori in Fisa de Date, fara sa se incadreze in categoria "omisiunilor materiale'' care pot determina 

respingerea ofettei . 

"Neconformitatea'· este stabilirea unor condiţii limitative sau neacceptarea cerinţelor specificate în Caietul de 
sarcini ori in Fisa de Date; 
Determinarea de către Comisia a gradului în care o ofertă răspunde cerinţelor se bazeză pe conţinutul ofettei în 
sine. 

PUNCTAJ ACORDAT PENTRU TARIFELE OFERTA TE 

Nr. Crt. Operaţia U.M. Punctaj acordat 

L Colectarea,compactarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, 

periculoase sau cu regim special 

1. Colectarea, compactarea, transportul şi depozitarea Lei/pers/luna. ro 
deşeuri lor menajere de la populaţie 

2 Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor Lei/mc 5 

menajere de la agenti economici şi institutii publice 

3 Colectarea,transportul si depozitarea deşeurilor Lei/mc o 
J 

stradale si asimilabile (deseuri le colectate aferente 

scuaruri lor aliniamentelor strada le) 

4 Colectarea,transportul si depozitarea deşeuri lor din Lei/mc 2 

constructii si demolari, omogene (moloz, pamant, 

beton etc.) si neomogene (in amestec cu deseuri 

menajere, polistiren etc.) 

5 Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea Lei/mc 2 
deseuri lor voluminoase (mobilier etc.) 

6 Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea Lei/kg 2 
deseuri lor de echipamente electrice, electronice si 

electrocasnice 
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n. 

7 

8 

9 

10 

Il 

12 

III 

Il 

12 

13 

14 

IV. 

15 

16 

17 

Măturatul şi spălatul căi lor publice 

Maturatul manual al strazilor ş i trotuarelor Lei/ 1000 mp 3 

Mi'ituratul mecanizat al strazilor Lei/ 1000 mp 
.., 
..) 

lntreţinerea curăţenie i stradale si spatii verzi aferente Lei/ 1000 mp 3 

Razuitul ri golelor Le i/mi 
.., 
..) 

Spălatu l strazilor Lei/ 1 000 mp 
.., 
..) 

Stropitul carosabilului Lei/ 1000 mp 3 

Curaţarea, transportul zăpezii de pe caile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de 
1 polei sau îngheţ 

Curaţatul manual al zăpezii ş i gheţi i Lei/ 1000 mp 3 

Curi'iţatul mecani zat (p luguitul) zăpezii Lei/1 000 mp 
.., 
..) 

1 ncarcatul ş i transpottul zapezi i Lei/mc 
.., 
..) 

Combaterea poleiului Lei/ 1000 mp 3 

Alte activităţi 

Vidanjare Lei/mc 2 

Dezinsectie, de zi nfectie, deratizare Le i/mp 2 

Activităţi nenormate Le i/oră/om 2 

Notă: 

Operatorul va lua in considerare la calcularea tarife lor toate cheltuielile legate de prestarea 
serviciului pe baza fisei de fundamentare conform Ordinului ANRSC nr.l 09/2007. 

lV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică da o nu x 

Dacă da, info rmaţii suplimentare despre li citaţia electronică (după caz) 
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IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referintă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz) 

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract da o nu x 

Dacă da, 

Anunţ de intenţie D Anunţ despre profilul cumpărătorului o 

Numărul anunţului în JO: oooo/S ooo-ooooooo din oo/oo/oooo (zz/11/aaaa) 

Alte publicări anterioare (după caz) o 

Numărul anunţului în JO: oooo/S ooo-ooooooo din oo/oo/oooo (zz/11/aaaa) 

Numărul anunţului în JO: oooo/S ooo-ooooooo din oo/oo/oooo (zz/11/aaaa) 

Anunţ de intenţie 

Numărul şi data publicării in SEAP 

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 

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

D D D D D D D D D D D D D D D D D X D D D D 

Altele: 

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta 

durata in luni: ooo sau in zile: 180 (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI 

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnica va cuprinde urmatoarele capitole 

1. Prezentarea procedurilor de lucru si a tehnologiilor de prestatie in corelatie cu prevederile Caietului de 

Sarcini 

Ofertantii vor prezenta procedurile proprii si tehnologiile de prestatie pentru toate operatiunile si activitatile 

care fac obiectul Caietului de Sarcini. 

2. Modul de organizare si distribuire a sarcinilor catre personalul alocat prestarii serviciilor 

Ofer/an/ii vor prezenta personalul alocat presta/iei si modul in care vor fi repartizate sarcinile catre acest 

personal. precum si conceptia proprie privitoare la organizarea serviciilor 
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3. Managementu l utilajelor, echipamentelor si alte obiec telor de inventar fo losite pentru executarea 

servicii lor 

Ofertantii vor calcula utilaj ele, echipamentele si obiectele de inventar alocate prestarii serviciilor 
conform prescriptiilor din breviarele de ca lcul, vor prezenta caracteristicile tehnice si modul de organizare a 
mentenantei si service-ului. Pentru fiecare tip de uti laj în parte vor fi prezentate caracteristicile tehnice cu 
re levanţă în îndeplinirea contractului , inclusiv dotări l e conform normelor de mediu. Se va face dovada, fie că 
aceste utilaje ex istă deja în proprietatea ofertantului , fi e că ofertantul are capacitatea de a le achizi ţiona pana la 
semnarea contractului . Fac excepţie utilajele specifice acti vi tăţ ii de curăţare ş i transport al zăpezii de pe căi le 

publice ş i menţinerea în funcţi une a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, pentru care, dacă nu ex i stă deja în 
proprietatea ofertantului, se poate face dovada ca vor fi detinute până în luna septembrie 

4. Programul de prestare, monitorizare si control al serviciilor 

Ofer/an/ii vor prezenta conceptia proprie privitoare la prestarea, monitorizarea si controlul serviciilor. 
Ofe rtantu l are obligatia de a intocmi propunerea tehn ica astfel incat sa faca dovada conformitatii servicii lor 
solicitate. 
Fiecare tarif in parte va fi fundamentat tehnica economic in conformitate cu prevederi le ordin 109/2007 
respectiv: 

~ Tari fe le pentru act iv i tăţile specifi ce serviciului de salubrizare se determină de către operatori , luând în 
ca lcul numai acele cheltuieli care sunt specifice acti v ităţ ii respective. 

*- Fundamentarea cheltuielilor aferente fiecăre i acti v ităţi în parte se face pe baza consumurilor normate 
de combustibil, lubrifianţ i , materi i prime ş i materiale, utilităţi , respectiv energie, apă şi/sau gaze în scop 
tehnologic ş i a preţuri lor acestora în vigoare, a cheltuielilor cu munca vie, precum ş i a celorlalte 
elemente de cheltuieli necesare prestării act iv ităţii respecti ve. 

i. La stabilirea tarifelor pentru activ ităţi le specifice serviciului de salubrizare se au în vedere următoarele 
criterii : 

a) cheltuielile pentru combustibi lul uti lizat se stab ilesc în funcţie de tipul maşi n ii fo losite, de consumul de 
combusti bil, de cantitatea de deşeuri co lectată, transportată ş i depozitată ş i de di stanţa de transpo tt ; 

b) cheltuielile cu energia e lectrică tehno logică programată anual se stabi lesc în funcţie de energia co nsumată 

de motoarele puse în funcţiune la nive lul unei zile, înmu l ţ it cu cantitatea programată anual ş i cu preţul de 
achi zi ţ ie al energiei electrice în vigoare; 

c) cheltuielile cu amortizarea se iau în calcul, respectându-se reg l ementările legale în vigoare; 
d) cheltuielile cu redevenţa determinate potrivit prevederilor legale; 
e) cheltuielile cu materiile prime ş i materialele consumabi le ş i cu piesele de schimb se stabilesc în funcţie de 

consumurile normate şi de preţu l de achi ziţ ie al acestora; 
f) cheltuieli le pentru protecţia mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de l eg i s laţ ia în vigoare; 
g) cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de cheltuieli le cu personalul, potrivit normelor de 

muncă, în rapott cu l egislaţia în vigoare ş i corelat cu principiul e fic i enţe i economice; 
h) cheltuielile de depozitare a deşeurilo r vor fi luate în calcul în funcţie de modul de prestarea acestei 

activ i tăţ i . În s i tuaţ ia în care prestaţia este efectuată de un alt operator, la tariful de preco lectare, colectare şi 
transpott al deşeuri lor munic ipale se vor adăuga cheltuielile de depozitare aferente; 

i) cheltuielile cu reparaţii l e se vor lua în calcul la nivelul programat anual, potrivit planului de reparaţii ; 

j ) fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri ş i urmărirea acestuia postînchidere, unde este cazul , în 
confo rmitate cu prevederi le legale ş i potrivit aprobării auto rităţ ii administraţie i publice locale; 
k) ocotăde rofit. 
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Se vor prezenta deasemenea, in vederea fu ndamentari i preturilor , lista ofic iala a tarifelor folos ite la depozitul 
unde urmeaza a fi transpotate si depuse deseuri le (semnate parafate de catre detinatorul depozitu lui ) 

Oferta tehnica va acoperi toate servicii le aferente operatiilor, categorii lor de servicii. 
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiar·e 
Actul prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia 
contractuală cu autoritatea contractantă, î l reprezi ntă formularul de ofertă - Formular .. . .. . .. 
Se vor prezenta fise de fundamentare a tarifelor de prestar·e pe activităţi ş i operaţii, cu respectarea 
prevederilor Ordinului nr. 109/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru activi tăţile specifice serviciului de salubrizare a loca li tăţilor, emis de Autoritatea 
Naţ i onală de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Uti lităţi Publice (publi cat în Monitorul Oficial al 
României , partea 1, nr. 529 din 06.08.2007). Se va prezenta structura cheltuie lilor ş i fundamentarea acestora în 
mod distinct pentru fiecare operaţie/acti vi tate. 
În stabi lirea tarifelor se va ţine seama de numărul de utilaje pe care ofertantul le poate asigura pentru prestarea 
fiecărei operaţ ii/activităţi. 

Pentru activitatea de curăţare ş i transport al zăpezii de pe căi le publice ş i menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheţ se vor prezenta tarife de staţionare ş i tarife de acţi une pentru fiecare tip de utilaj. 
Se va completa Formularu l ...... ............ ...... - Centralizatorul de tarife 

Ofertantu l va exprima pretul in lei si in euro. 
Rapottul leu - euro este de 4,3538 lei/euro. 
Oferta financiara va contine pretul cuT. V.A. defalcat, in lei si in euro. 
Erorile aritmetice, daca exista, se vor corecta dupa cum urmeaza: 

- daca exista discrepante intre cifre si litere se va lua in considerare valoarea exprimata in litere, Iar 
valoarea exprimata in cifre se va corecta corespunzator. 

In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori, oferta sa va fi considerata neconforma. 
Daca preturile ofertate la doi operatori economici sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofettarea in 
plic inchis, in vederea departajarii oferte lor. 

In cazul in care ofertantul depune oferta fara a aduce modificari fonnularului de contract atasat, atunci 
este de acord in intregime cu prevederile proiectului acestora -Formular ........ . 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei 

4.3.1. Adresa autorităţii 

contractante 
l .Ofetta completa continand documentele de cal ificare, oferta tehnica si 
oferta financiara se depune in fo rmat electronic in S.E.A.P. la adresa 

www.e-Iicitatie.ro pana la data limita de depunere a ofertelor. 

Originalele vor fi depuse la sediul autoritatii contractante Primăria Oraşului 

Buftea, Piaţa Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, cod poştal 070000, Judeţ Il fov, 
România. 

4.3.2. Data limită de depunere a 
ofertei 

2 .. ...... .. ..... ,ora 15:00 in sistemul electronic S.E.A.P. 

la adresa web: www.e-Iicitatie.ro si pe suport de hartie la sediul Autori tat ii 
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4.3.3. Numărul de exemplare în 

cop1e 

4.3.4. Modul de prezentare al 

ofertei 

Contractante -Primaria orasului Buftea. 

3. Un (1) exemplar in original va fi depus la sediul Primariei orasului Butiea 

pana la data de: ..................... , ora 15:00 

4. Oferta care se va transmite la sediul autoritatii contractante va cuprinde: 

scrisoarea de înaintare ; 
dovada achitării garanţiei de participare; 

• plicul 1 Documentele de calificare- (cu opis); 
· plicul2 Propunerea tehnică- (cu opis); 
• plicul3 Propunerea financiară- (cu opis). 

Oferta se va prezenta într-un exemplar original. 
Originalul privind propunerea tehnica, documentelor de calificare, precum 

şi cele ale propunerii financiare se vor introduce în plicuri separate, care se 

vor îndosaria şi marca corespunzător cu "Original",. Plicurile marcate 

"Original'', se vor introduce într-un plic exterior închis corespunzător şi 

netransparent, pe care se va indica: 

• adresa autorităţii contractante, respectiv: 
Primăria Oraşului Buftea, Piaţa Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, cod 

poştal 

070000, Judeţ Ilfov, România; 

denumirea serviciilor: "Servicii supraveghere lucrari dirigentie santier 
Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare si dotare Grup Scolar 

Dumitru Dumitrescu Buftea" 

"A nu se deschide înainte de data de ................ , ora 15:30." 

În exteriorul plicului sigilat ŞI ştampilat se vor prezenta următoarele 
documente: 

· scrisoarea de înaintare - ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de 
înaintare în conformitate cu Formularul nr . ..... ; 

· dovada achitării garanţiei de participare. 
Originalul va fi numerotat, semnat ŞI ştampilat pe fiecare pagină de 

reprezentantul/ reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul 

în contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale 

abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi 
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parafate conform prevederilor legale. 

În cazul în care pe un document sau alăturat conţinutului se operează 
modificări ale conţinutului iniţial, în dreptul fiecărei modificări se va 

menţiona: "modificat de .... (numele şi prenumele clar ) la data de 

(zi/lună/an)" după care cel care a operat modificarea va semna şi ştampila. 

Plicurile interioare trebuie să tie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, 
pentru a permite returnarea ofe1tei, fără a fi deschisă, în cazul în care oferta 
respectivă este declarată întârziată. 

La depunerea ofertelor autoritatea contractantă va înscrie numărul de 
înregistrare data şi ora pe exteriorul plicurilor precum şi pe scrisoarea 
de înaintare, în reci pisa de primire predată comisionarului. 

Toate ofertele primite după termenul limită de depunere sau la alte adrese 

vor fi returnate nedeschise. 

În cazul în care, din motive obiective, ofertantul nu are posibilitatea de a 
prezenta în original anumite documente em1se de instituţii/organisme 

oficiale, acesta are obligatia de a prezenta în orice alt moment pe parcursul 
evaluării ofertelor la solicitarea autorităţii contractante, pentru demonstrarea 
conformităţii copiilor cu originalele, sau să prezinte copii autentificate. 

Riscurile întocmirii ofertei, inclusiv forţa majoră intră în sarcină ofertantului. 
5. Data limită de depunere a ............ ,ora 15:00 in sistemul electronic S.E.A.P, la adresa 

ofertelor şi locul 

6. Deschiderea ofertelor 

www.e-licitatie.ro si pe sup01t de hmtie la sediul autoritatii contractante 

Primaria orasului Buftea Piata Mihai Eminescu nr.l, Buftea, Judetul Ilfov 

- biroul registratura . 

............... ,ora 15.30, la sediul Primariei Oraşului Buftea, 

lntrucat procedura este online nu se admit reprezentanti ai otertantilor la 

deschiderea ofertelor mr deschiderea ofertelor se va face 111 sistemul 

electronic S.E.A.P . 

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz) da o nu X 

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţuri lor viitoare: 

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare da o nu X 
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Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) ş i/sau program(e): 

V1.3) AL TE INFORMA TII (după caz) 

Primaria orasului Buftea isi rezerva dreptul de a achi zitiona cantitati supl imentare in functi e de necesitati si de 

alocatiile de la bugetu l local. 

V1.4) CĂI DE ATAC 

V1.4.1) Organismul competent pentru căile de atac 

Denumire oficială: CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

Adresă: Str.Stavropoleos nr. 6, sector 3 

Localitate: Bucu reşti Cod poşta l : 030084 Ţara: Romania 

E-mail : ofti ce@cnsc.ro Tele fon: 0211310.46.41. 

Adresă internet: Fax: 021/310.46.42 

lvww.cnsc.ro 

Organismul competent pentru procedur ile de mediere (după caz) 

Denumire o fic ia lă: TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA IX - SECTIA CONTENCIOS 

ADMINISTRA TIV SI FISCAL 

Adresă: B-dul Unirii, m·.37, secto r 3 

Locali tate: B ucuresti Cod poşta l : 030823 Ţară: Romania 

E .. mail: tribuna lul-bucuresti@j ust.ro Te lefon : 02 1483600 

Adresă Internet (URL) Fax: 

V1.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica Vl../.2 SAU, după caz, rubrica V!../.3) 

Prec izări privind termenul (termenele) de exercitare a că i lor de atac: 

VI.4.3) Serviciul de la ca re se pot obţine in formaţii pr ivind utilizarea că ilor de atac 

Denumire ofic ial ă: Serviciul J u ridic 

Adresă: Primari a orasului Buftea, Pita Mihai Eminescu nr. l 

Locali tate: Buftea Cod poşta1 : 70000 Ţară:Romania 

E-mail: Telefon:031824 1234/115 

Adresă Internet (URL) Fax:0318241238 

w .w. w .primariabuftea.ro 

NOTA : a utoritatea contractanta a solicitat oferta si pe suport de hartie, desi procedura 

este online, din urmatoarele motive : 
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din motive tehnice documentele scanate si depuse in S.E.A. P. nu pot fi deschise; 

daca garant ia de participare este constituita prin scrisoare de garantie bancara sau fila 
C.E.C, aceasta trebuie depusa in original pana la data limita de depunere a ofettelor in 
conformitate cu cerintele din fi sa de date a achizitiei. 

INSTITUŢII COMPETENTE DE LA CARE OPERA TORll ECONOMICI POT OBŢINE 
INFORMA ŢII PRIVIND REGLEMENTĂRILE REFERITOARE LA: 

Impozitare: Ministerul Economiei şi fi nanţe lor - www.mfinante.ro 
Protecţ ia mediului: Ministerul Mediului şi Dezvo ltării Durabile- www.mmediu.ro 
Condiţii de muncă şi protecţia muncii- www.mmssf. ro 
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MATRICEA PRELIMINARĂ DE REPARTITIE A RISCURILOR DE PROIECT 

Categoria de l'isc Descriere Consecinte Eliminare 
Riscuri de amplasament 

Structura Structuri le existente Majorarea costurilor ş i Grad de probabilitate: Extrem de 
existent(modernizar sunt inadecvate timpului necesar pentru redus Măsuri: Concedentul va face 
i) pentru a adapta realizarea proiectului demersurile necesare pentru trecerea în 

dezvoltarea proprietatea pub lică a terenuri lor 
limitrofe ce se află momentan în 
proprietatea sa pri vată. Concesionarul 
va folosi spaţiul pus la d ispozi ţ i e în 
condiţi i de e ficienţă maximă pentru a 
asigura disponibilul de teren pentru 
viitoare extinderi ş i modernizări în 
limita de impact O asupra costuri lor şi 
timpului necesar pentru realizarea 

' proiectelor. Eventualele costuri . 
suplimentare directe sau indirecte vor fi 
supot1ate de concesionar. 
Repartiţia Riscurilor : 
100% Concedent -Oraşul Buftea 
0% Concesionar 

Condiţii de Condi ţ ii de sol Majorarea costurilor ş i Grad de probabilitate: Inexistent 
amplasament neprevăzut de grele timpului necesar pentru Măsuri: Concedentul va asigura un 

realizarea proiectului excedent de teren pentru a contracara 
eventualele condiţi i de sol neprevăzute. 
Concesionarul va efectua cu cel puţi n 1 
an înainte studii geologice pentru a 
determina dacă terenul este propice 
dezvoltării şi modernizării serviciului. 
Eventualele costuri suplimentare 
directe sau indirecte vor fi supot1ate de 
conces10nar. 
Repartiţia Riscurilor : 
100% Concedent -oraş ul Buftea 
0% Concesionar 

Aprobări Nu pot fi obţinute 1 ntârzieri în începerea Grad de probabilitate: Extrem de 
toate aprobările proiectului sau în redus 
necesare sau pot fi fi nalizarea lui şi Măsuri: 

obţinute cu creşterea costurilor Concedentul va acorda 
condiţionări aferente realizării concesionarului, prin viitorul contract, 
neprevăzute proiectului un termen de graţie de 1 lună pentru 

identificarea aprobărilor şi licenţe lor 
necesare începerii operări i . Mai mult, 
concedentul va efectua o analiză a 
tuturor aprobări lor şi licenţelor 

necesare şi va întocmi documentaţia de 
li citaţie de aşa natură încât operatorul 
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selectat să nu se atle în imposibilitatea 
obţinerii aprobărilor şi licenţelor 

necesare. în cazul lucrărilor de 
modemizare şi dezvoltare a serviciului 
se vor prevedea clauze contractuale 
prin care operatorul va fi obligat să facă 
o analiză completa a aprobări lor 
necesare cu 6 1 uni înainte de începerea 
lucrărilor. 

Repartiţia Riscurilor : 
25% Concedent -oraşul Buftea 
75% Concesionar 

Curatare si Pregătirea terenului Majorarea costurilor şi Grad de probabilitate: Mediu 
viabilizare are ca rezultat un timpului necesar pentru Măsuri: Pentru începerea operării, 

cost mult mai mare realizarea proiectului acest risc a fost deja eliminat. Pentru 
decât cel anticipat şi lucrările de modernizare şi dezvoltare, 
necesită un timp cu Concedentul va asigura un excedent de 
mult peste termenii teren pentru a contracara eventualele 
contractuali condiţii nefavorabile de pregătire a 

terenului facând posibilă alegerea 
amplasamentului cel mai favorabil. Se 
vor prevedea clauze contractuale prin 
care operatorul va fi obligat să facă o 
analiză completă a aprobări lor necesare 
cu 6 luni înainte de începerea lucrărilor. 
Repartiţia Riscurilor : 
100% Concedent -oraşul Buftea 
0% Concesionar 

Titlul de proprietate Creşterea costurilor Majorarea costurilor şi Grad de probabilitate: Inexistent 
şi timpului necesar timpului necesar pentru Pentru începerea operării, dar şi pentru 
pentru achiziţia de realizarea proiectului lucrările de modernizare şi dezvoltare, 
terenuri de la titlurile de proprietate au fost obţinute 
proprietari şi/sau de către concedent. 
pentru acordarea Repartiţia Riscurilor : 
dreptului de utilizare 100% Concedent -oraşul Buftea 
a ternurilor 0% Concesionar 

Moştenire culturală Creşterea costurilor Majorarea costurilor şi Grad de probabilitate: Inexistent 
şi a timpului necesar timpului necesar pentru Terenurile necesare atât pentru 
ca rezultat al unor realizarea proiectului începerea operării cât şi pentru lucrările 
descoperiri de modernizare şi dezvoltare au fost 
arheologice şi/sau de investigate, neprezentând vestigii 
patrimoniu naţional arheologice de nici o natură. 

Repartiţia Riscurilor : 
100% Concedent -oraşul Buftea 

0% Concesionar 
Mediu(!) Amplasamentele Majorarea costurilor şi Grad de probabilitate: Inexistent 

pentru proiect timpului necesar pentru Am plasamentele au un grad de 
prezintă un grad de realizarea proiectului contaminare cunoscut. 
contaminare Repartitia Riscurilor : 
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necunoscut 100% Concedent -oraşul Buftea 
0% Concesionar 

Mediu (2) Pe parcursul Costuri de Grad de probabilitate: Extrem de 
implementării decontaminare redus 
proiectului se produc Măsuri: Concesionarul va fi total 
contaminări ale responsabil de modalităţile de operare 
proprietăţi lor şi, implicit de eventualele costuri de 
adiacente cu efect decontaminare. Concedentul prevede 
asupra proprietăţi lor clauze contractuale exprese pentru 
puse la dispoziţia aceste situaţii . 

proiectului Repartiţia Riscurilor : 
0% Concedent -oraşul Buftea 
100% Concesionar 

Disponibi litatea Accesul la un anumit 1 ntârziere în Grad de probabilitate: Inexistent 
amplasamentului amplasament nu implementare ş i Amplasamentele sunt deţinute de 

poate fi negociat cu majorare de costuri concedent. 
proprietarul acestuia Repartiţia Riscurilor : 

100% Concedent -oraşul Buftea 
0% Concesionar 

Riscuri de proiectare2 constructie ~ i receptie a lucrărilor 12roiectului 

Proiectare Proiectul facilităţii nu Proiectul facilităţii nu Grad de probabilitate: Redus 
permite efectuarea permite efectuarea Pentru începerea operării , acest risc 
prestaţiilor la costul prestaţiilor la costul este inexistent. 
anticipat anticipat Măsuri: Pentru lucrăril e de dezvoltare 

şi modernizare, clauze contractuale 
exprese pri vind necesitatea aprobări i de 
către concedent a proiectelor vor fi 
incluse. În eventualitatea în care aceste 
costuri totuş i vor exista, se va trece la 
modificarea contractului prin act 
ad i ţional pentru restabilirea echilibrului 
contractual în măsura în care nu se 
~duce atingere durabilităţii serviciului. 
In cazul în care aceste măsuri nu sunt 
suficiente, costurile se vor supotta de 
către concesionar trecându-se la 
modificarea duratei contractului în baza 
Legii 1 O 1/2006, art. 14 al in .(2) sau la 
ajustarea tarifelor pentru amorti zarea 
acestor costuri . 
Repartiţia Riscurilor : 
0% Concedent -oraşul Buftea 
100% Concesionar 
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Construcţie Apariţia unui 1 ntârziere în Grad de probabilitate: Mediu Pentru 
eveniment pe durata implementare ş i începerea operări i acest risc este 
construcţiei , majorare de costuri inexistent. 
eveniment care Măsuri: Pentru lucrări le de dezvoltare 
conduce la ş i modernizare, clauze contractuale 
imposibilitatea exprese privind necesitatea aprobări i de 
finalizării acesteia în către concedent a faze lor de construcţie 

termenul anticipat ş i vor fi incluse. În eventualitatea în care 
la costul estimat aceste costuri totuşi vor exista se va 

trece la modificarea contractului prin 
act adiţiona l pentru restabilirea 
echi librului contractual în măsura în 
care nu se aduce atingere durabilităţii 

serviciului. În cazul în care aceste 
măsuri nu sunt suficiente, costuri le se 
vor suporta de către concesionar 
trecându-se la modificarea duratei 
contractulu i în baza Legii 101 /2006, 
at1. 14 alin.(2) sau la ajustarea tarifelor 
pentru amo rtizarea acestor costuri. 
Repartiţia Riscurilor : 
0% Concedent -oraşul Buftea 
100% Concesionar 

Recepţie invest i ţi e Riscul este atât fizic, Consecinţe pentru ambi i Grad de probabilitate: Mediu Pentru 
cât ş i operaţiona l ş i se parteneri . începerea operării , acest risc este 
referă la întârzierea inexistent. 
efectuării recepţ iei Măsuri Clauze contractuale exprese 
investi ţ i e i vor fi prevăzute privind recepţia 

lucrărilor de investiţii în conformitate 
cu HG 247/ 1994. Eventualele întârzieri 
cât ş i costurile indirecte vor fi suportate 
de către concesionar trecându-se la 
modificarea duratei contractului în baza 
Legii 101 /2006, at1. 14 alin.(2) sau la 
ajustarea tarife lor pentru amortizarea 
acestor costuri. 
Repartiţia Riscurilor : 
0% Concedent -oraşul Buftea 
100% Concesionar 

Finantator ~ i finantare 

Dobânzi pe Dobânzile aplicabi le Creşterea/scăde rea Grad de IJrobabilitate: Mare 
parcursul investiţiei se schimbă, costuri lor proiectului . Măsuri Concedentul prevede clauze 

modificând contractuale privind scăderea sau 
parametrii fi nanciari creşterea costurilor. Astfel, în cazul în 
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ai ofet1ei care costurile vor scădea, tarifele 
operatorului se vor reduce, iar dacă 
costurile vor creşte se va trece la 
modificarea duratei contractului în baza 
Legii 101/2006, art. 14 alin.(2) sau la 
ajustarea tarifelor pentru amortizarea 
acestor costuri. Prevederi contractuale 
exprese vor fi introduse în contract. 
Repartiţia Riscurilor : 
0% Concedent -oraşul Buftea 
100% Concesionar 

Finanţator incapabil Concesionarul Nerealizarea prestaţiilor Măsuri In cazul în care operatorul 
devine insolvabil sau solicitate de Concedent devine insolvabil, contractul se va 
efectuarea şi pierderi pentru rezilia iar concedentul va trece la 
prestaţiilor necesită participanţii la investiţie organizarea unei noi licitaţii. Până la 
o finanţare mai mare identificarea unui nou operator se va 
decât cea estimată de asigura permanenţa şi durabilitatea 
Concesionar serviciului prin forma de gestiune 

directă. Documentaţia de licitaţie va ti 
întocmită de aşa natură încât operatorul 
identiftcat să tie solvabil; cerându-se 
garanţii financiare de natura liniilor de 
credit exprese pentru acest contract, 
atât pentru operare, dar şi pentru 
investiţii. 

Repartiţia Riscurilor : 
0% Concedent -oraşul Buftea 
100% Concesionar 

Finanţare Concesionarul nu Lipsa finanţării pentru Grad de probabilitate: Redus 
indisponibilă poate asigura continuarea Pentru începerea operării acest risc este 

resursele financiare sau finalizarea inexistent. 
şi de capital atunci investiţiei Măsuri: Concedentul va analiza cu 
când trebuie şi în cuantumuri suficiente mare atenţie angajamentele financiare 

ale Concesionarului şi concordanţa cu 
programarea investiţiei. În cazul în care 
acest risc se va materializa,concedentul 
va rezilia contractul, va finaliza 
investiţia cu fonduri provenite din 
fondul IID, va organiza o nouă licitaţie 
şi va asigura continuitatea serviciului 
prin forma de gestiune directă 
Repartiţia Riscurilor: 
0% Concedent -oraşul Buftea 
100% Concesionar 

Modificări de taxe Pe parcursul Impact negativ asupra Grad de probabilitate: Mare Pentru 
proiectului, regimul veniturilor financiare ale începerea operării, acest risc este 
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de impozitare Concesionarul inexistent. Taxele locale se aprobă de 
general se schimbă către concedent şi acesta, la eventualele 
in defavoarea modificări, va lua in considerare şi 
Concesionarul ui situaţia <;_oncretă a concesionarului 

Măsuri 1 n cazul in care taxele şi 
impozitele naţionale vor suferi 
modificări, concedentul va incerca 
contracararea acestor costuri 
suplimentare prin reducerea taxelor 
locale. În cazul in care măsurile 
menţionate anterior nu sunt suficiente, 
concedentul va modifica durata 
contractului pentru amortizarea acestor 
costuri in baza Legii 1 O 1/2006 att.l4 
sau la ajustarea tarifelor 
Repartiţia Riscurilor : 
25% Concedent -oraşul Buftea 
75% Concesionar 

Finanţare Datorită Concesionarul nu poate Grad de probabilitate: Mediu 
suplimentară schimbărilor de supotta financiar Concesionarul, prin fondul special de 

legislaţie, de politică consecinţele reinnoire pe care îl va ali menta periodic 
sau de altă natură, schimbărilor în baza legii 1 O 112006, va suporta 
sunt necesare aceste costuri. Concedentul va participa 
finanţări cu fonduri din contul IlO pentru a 
suplimentare pentru completa investiţiile concesionarului. 
reconstrucţie, Eventualele costuri suplimentare vor ti 
modificare, re- suportate de concesionar trecându-se la 
echipare, etc. amortizarea acestor costuri prin 

modificarea duratei contractului in baza 
Legii 1 O 112006 sau la ajustarea tarifelor 
Repartiţia Riscurilor : 
50% Concedent -oraşul Buftea 
50% Concesionar 

Profituri de Finalizarea Schimbare profitabilă în Grad de probabilitate: redus 
re finanţare investiţiei se face la finanţarea proiectului Concedentul va include clauze în 

un cost mai mic contractul dintre părţi care vor stipula 
decât cel iniţial că sumele neutilizate pentru investiţii 

vor fi redirecţionate către alte investiţii 
în cadrul aceluiaşi contract. Astfel 
sumele suplimentare vor fi direcţionate 
către contul special de reinnoire şi vor 
contribui la durabilitatea proiectului. 
Repartiţia Riscurilor : 
50% Concedent -oraşul Buftea 
50% Concesionar 

Operare 
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Resurse la intrare Resursele necesare Creşteri de cost şi, ln Grad de probabilitate: Mediu 
pentru operare costă unele cazuri, efecte Concesionarul poate gestiona riscul 
mai mult decât negative asupra calităţii prin contracte de furnizare pe termen 
estimările iniţiale, nu prestaţiilor efectuate lung cu clauze specifice privind 
au calitate asigurarea calităţii furniturilor. 
corespunzătoare sau Concedentul va proceda la 
sunt indisponibile ln renegocierea balanţei contractuale prin 
cantităţi le necesare modificarea duratei contractului în baza 

Legii 101/2006 sau la ajustarea 
tarifelor. 
Repartiţia Riscurilor : 
0% Concedent -oraşul Buftea 
100% Concesionar 

lntreţinere şi Calitatea proiectării Creşterea costului cu Grad de probabilitate: Redus 
reparare şi/sau a lucrărilor este efecte negative asupra Măsuri: Pentru lucrările de dezvoltare 

necorespunzătoare prestaţiilor efectuate şi modernizare clauze contractuale 
având ca rezultat exprese privind necesitatea aprobării de 
creşterea peste către concedent a fazelor de construcţie 
anticipări a costurilor vor fi incluse. În eventualitatea în care 
de lntreţinere şi aceste costuri totuţi vor exista se va 
reparaţii trece la modificarea contractului prin 

act adiţional pentru restabilirea 
echilibrului contractualln măsura în 
care nu se aduce atingere durabilităţii 
serviciului. În cazul în care aceste 
măsuri nu sunt suficiente costurile se 
vor suporta de către concesionar 
trecându-se la modificarea duratei 
contractului în baza Legii 1 O 1/2006, 
art. 14 alin.(2) pentru amortizarea 
acestor costuri sau la ajustarea tarifelor 
Repartiţia Riscurilor : 
0% Concedent -oraş ni Buftea 
100% Concesionar 

Schimbarea Concedentul schimbă Schimbarea cerinţelor Grad de probabilitate: Mare 
cerinţelor cerinţele după pe timpul realizării Concedentul se va obliga prin contract 
Concedentului în semnarea contractului investiţiei conduce la să nu aducă modificări ce ar putea 
afara limitelor modificarea proiectului genera costuri suplimentare. 
agreate prin iar după recepţie la Repartiţia Riscurilor : 
contract creşterea costurilor de 0% Concedent -oraşul Buftea 

capital 100% Concesionar 

Operare Concesionarul nu Imposibilitatea Grad de probabilitate: Mediu 
corespunde financiar efectuării prestaţiilor. Măsuri 

sau nu poate efectua În cazul în care operatorul devine 
prestaţiile conform incapabil de respectarea indicatorilor 
contractului de operare, contractul se va rezilia iar 

concedentul va trece la organizarea 
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unei noi licitaţii. Pâna la identificarea 
unui nou operator se va asigura 
permanenţa şi durabilitatea serviciului 
prin forma de gestiune directă. 
Documentaţia de licitaţie va fi 
întocmită de aşa natură încât operatorul 
identificat să corespundă tinanciar; 
cerându-se garanţii financiare de natura 
Repartiţia Riscurilor : 
0% Concedent -oraşul Buftea 
100% Concesionar 

Soluţii tehnice Soluţiile tehnice Venitul Concesionarului Grad de prohahilitate: Redus 
vechi sau propuse nu sunt scade sub datele de Măsuri În cazul în care operatorul 
inadecvate corespunzătoare din închidere financiară a devine incapabil de respectarea 

punct de vedere proiectului având ca indicatorilor de operare, contractul se 
tehnologic pentru a rezultat pierderi. va rezi 1 ia, iar concedentul va trece la 
asigura realizarea Concedentul nu organizarea unei noi licitaţii. Pâna la 
proiectului primeşte prestaţiile identificarea unui nou operator se va 

solicitate asigura permanenţa şi durabilitatea 
serviciului prin forma de gestiune 
directă. Documentaţia de licitaţie va ti 
întocmită de aşa natură încât operatorul 
identificat să corespunda tehnic; 
Repartiţia Riscurilor : 
0% Concedent -oraşul Buftea 
100% Concesionar 

Piată 

1 nrăutăţirea Producerea unor Venituri sub proiecţiile Grad de probabilitate: Inexistent 
condiţiilor schimbări financiare anterioare Conform legislaţiei specifice 
economice fundamentale şi serviciului de salubrizare, atât 
generale neaşteptate în persoanele fizice cât şi juridice sunt 

condiţiile economice obligate să încheie contracte de prestări 
generale, care conduc servicii cu operatorul de colectare, iar 
la reducerea cererii acesta are obligatia de a livra aceste 
pentru prestaţiile deşeuri către operatorul de depozitare. 
contractate 

Schimbări O altă investiţie, deja Venituri sub proiecţiile Grad de probabilitate: Inexistent 
competitive existentă, este extinsă, financiare anterioare ca Concesionarul deţine monopol la 

îmbunătăţită sau re- urmare a reducerii nivelul oraşului Buftea 
tari fată, astfel încât preţurilor şi/sau a 
competiţia în reducerii cererii, datorită 
domeniul prestaţiilor concurenţei 

efectuate conform 
contractului creşte 
competivitatea 

Competiţie Apariţia pe piaţă a Venituri sub proiecţiile Grad de prohabilitate: Inexistent 
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concurenţi lor în financiare anterioare ca Concesionarul deţine monopol la 
domeniul prestaţiilor urmare a reducerii nivelul oraşului Buftea 
efectuate, conform preţurilor şi/sau a 
contractului, de reducerii cererii, datorită 
Concesionar concurenţei 

Schimbări O schimbare Venituri sub proiecţiile Grad de probabilitate: Redus 
demografice demografică sau financiare anterioare Se va trece la modificarea duratei 

socio-economică contractului conform Legii 1 O 1/2006 
afectează cererea sau la ajustarea tarifelor. 
pentru prestaţiile Repartiţia Riscurilor : 
contractate 0% Concedent -oraşul Buftea 

100% Conccsionar 

Inflaţia Valoarea plăţilor în Diminuarea în Grad de probabilitate: Extrem de 
timp este diminuată de termeni reali a mare 
inflaţie veniturilor din proiect Tarifele practicate de operator vor ti 

ajustate anual cu indicele de creştere a 
preţurilor declarat de Institutul Naţional 
de Statistica 
Repartiţia Riscurilor : 
0% Concedcnt -oraşul Buftea 
100% Concesionat' 

Risc legal ~i de [!Oiitică a Concedentului 

Reglementarea Existenţa unui cadru Efect asupra costurilor şi Grad de probabilitate: Redus 
statutar de veniturilor Se va trece la modificarea duratei 
reglementări care vor contractului conform Legii 1 O 1/2006 
afecta Conccsionarul pentru amortizarea costurilor 

suplimentare sau la ajustarea tarifelor. 
Repartiţia Riscurilor : 
0% Concedent -oraşul Buftea 
100% Concesionar 

Schimbări Schimbare legislativă O creştere semnificativă Grad de probabilitate: Mediu 
legislative/de şi/sau a politicii în costurile operaţionale Concedentul poate să reducă 
politică (1) Concedentul ui, care ale Concesionarului răspunderea pentru astfel de schimbări 

nu poate fi anticipată şi/sau necesitatea de a prin monitorizarea şi limitarea 
la semnarea efectua cheltuieli de schimbărilor care ar putea avea astfel 
contractului şi care capital pentru a putea de consecinţe asupra proiectului. În 
este adresată direct, răspunde acestor situaţia în care acest lucru nu va ti 
specific şi exclusiv schimbări pasi bi 1 concedentul va proceda la 
proiectului, ceea ce ajustarea tarifelor. 
conduce la costuri de 
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capital sau Repartiţia Riscurilor: 
operaţionale 25% Concedent -oraşul Buftea 
suplimentare din 75% Concesionar 
partea 
Concesionarului 

Schimbări Schimbare legislativă O creştere semnificativă Grad de probabilitate: Redus 
legislative/de şi/sau a politicii în costurile operaţionale Concedentul poate să reducă 
politică (2) Concedentului, care ale Concesionarului răspunderea pentru astfel de schimbări 

nu poate fi anticipată şi/sau necesitatea de a prin monitorizarea şi limitarea 
la semnarea efectua cheltuieli de schimbărilor care ar putea avea astfel 
contractului şi care capital pentru a putea de consecinţe asupra proiectului. În 
este generală în răspunde acestor situaţia în care acest lucru nu va ti 
aplicarea sa (nu schimbări posibil concedentul va proceda la 
specifică proiectului), ajustarea tarifelor. 
ceea ce conduce la Repartiţia Riscurilor : 
costuri de capital sau 25% Concedent -oraşul Buftea 
operaţionale 75% Concesionar 
suplimentare din 
partea 
Concesionarului 

Retragerea Concedentul îşi Consecinţe asupra Grad de probabilitate: Inexistent 
sprijinului retrage sprijinul veniturilor Concedentul nu acorda sprijin 
complementar complementar, complementar 

proiectul fiind afectat Repartiţia Riscurilor : 
negativ 0% Concedent -oraşul Buftea 

lOO% Concesionar 

Activele ~roiectului 

Depreciere Deprecierea tehnică Creşterea costurilor de Grad de probabilitate: Redus 
tehnică este mai mare decât retehnologizare Concesionarul va monitoriza constant 

cea prevăzută deprecierea tehnică şi va trece la 
ajustarea tarifelor pentru a contracara 
acest efect. Repartiţia Riscurilor : 
0% Concedent -oraşul Buftea 
100% Concesionar 

Fortă majoră 

Forţă majoră For1a majoră, astfel Pierderea sau avarierea Grad de probabilitate: Mediu 
cum este detinită prin active lor proiectului şi Bunurile mobile si imobile vor fi 
lege, împiedică pierderea/diminuarea asigurate în baza viitorului contract. 
realizarea contractului posibilităţii de obţinere a Concesionarul va avea obligaţia de a 

veniturilor preconizate avea utilaje de rezervă. Fondurile 
acumulate atât de concedent cât şi de 
concesionar pentru dezvoltare şi 
retehnologizare vor fi utilizate pentru a 
asigura continuitatea operării. 
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Repartiţia Riscurilor : 
50% Concedent -oraşul Buftea 
50% Concesionar 

Profitabilitatea proiectului 

Proiectul se Balanţa de venituri- Profituri în favoarea Grad de probabilitate: Mediu 
dovedeşte mai cheltuieli diferă Concesionarului Concesionarul va trece la ajustarea 
profitabil decât semnificativ faţă de tarifelor pentru restabilirea balantei 
previziunile previziuni contractuale. Repartiţia Riscurilor : 
realizate iniţial 50% Concedent -oraşul Buftea 

50% Concesionar 

·i Riscurile de exploatare sunt preluate de către operator. 
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