RO2006/018-147.04.01.04.01.09
GUVERNUL ROMANIEI

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
„ Achizitionare de containere pentru colectare selectiva
deseuri , boxpaleti si cabina poarta statie sortare, Comuna
Cumpana judetul Constanta „
CPV : 44613800-8 - Containere pentru deşeuri
CPV: 44619500-7 – Cutii paleti (boxpaleti)
CPV: 34950000-1 – Structuri portante (cabina poarta)

In cadrul Proiectului
“COLECTARE SELECTIVA SI CONSTRUCTIA UNEI STATII DE SORTARE
IN COMUNA CUMPANA”
Cod Contract: RO2006/018-147.04.01.04.01.09
Cod PERSEUS: RO2006/018-147.04.01.04.01.09
,,PROGRAM PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in
sectoarele prioritare de mediu”
Autoritatea contractanta:
MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR
Autoritatea de implementare:
AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE
REGIONALA SUD – EST
Beneficiar :
CONSILIUL LOCAL CUMPANA ,COMUNA CUMPANA, JUDETUL
CONSTANTA
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SECŢIUNEA I
INFORMAŢII GENERALE
Investiţia propusă urmează a fi implementată în Comuna Cumpăna, Judeţul
Constanţa.
Comuna Cumpăna este situată în partea estică a judeţului Constanţa, în sud-vestul
municipiului Constanţa, la o distanta de 5 km de acesta. Accesul în comună se realizează
din drumul naţional DN 39 E şi apoi pe drumul naţional Constanţa - Negru Vodă (DN 38).
Comuna Cumpăna are o singură localitate componentă, respectiv Cumpăna. Până
în anul 1979 comuna era formată din două sate (Straja şi Cumpăna). Prin construirea
Canalului Dunăre - Marea Neagră, satul Straja, situat în partea de vest a comunei, a fost
dezafectat şi populaţia strămutată în satul Cumpăna, în blocuri construite în acest scop.
Comuna Cumpăna are următoarele vecinătăţi:
•

Nord şi Nord – Est: Municipiul Constanţa;

•

Nord – Vest: comuna Valu lui Traian;

•

Vest: comuna Bărăganu;

•

Sud: comuna Topraisar;

•

Sud – Est: comuna Agigea.

Pe latura de sud, comuna este mărginită de canalul Dunăre – Marea Neagră.

Beneficiarul investiţiei
Beneficiarii direcţi ai proiectului de investiţii sunt reprezentaţi de populaţia din zona
deservită de noul sistem de management al deşeurilor (aproximativ 14.000 de locuitori ai
comunei Cumpăna), de instituţiile publice, sociale şi de cult (primăria, căminul cultural,
dispensarul, o şcoală, două grădiniţe, două biserici etc), precum şi de Consiliul Local
Cumpăna, care îşi va dezvolta un sistem modern şi eficient de gestionare a deşeurilor prin
crearea unui serviciu public cu dotări moderne şi cu personal specializat pentru colectarea,
transportul şi sortarea deşeurilor municipale.
Beneficiarii indirecţi ai proiectului vor fi reprezentaţi de agenţii economici din comună
(aproximativ 148 agenţi), precum şi de potenţialii turişti atraşi în zonă.
Investiţia propusă va permite:
•
•
•

Introducerea colectării selective a deşeurilor municipale (menajer + instituţii) şi
valorificarea fracţiilor reciclabile;
Organizarea unui sistem conform de precolectare, colectare şi transport al
deşeurilor;
Eliminarea practicii actuale de depozitare necontrolată a deşeurilor, element
crucial pentru reducerea impactului asupra mediului;
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•

Reducerea cu 54% a cantităţii de deşeuri depozitate (procent de deşeuri
municipale depozitate din total generate la nivelul comunei).

Elaboratorul studiului de Fezabilitate
SC EPC Consultanţă de mediu SRL
Adresă sediu social: Şoseaua Nicolae Titulescu, nr. 16, bl. 22, sc. A, et. 7, ap. 25, Sector 1,
Bucureşti
Adresă punct de lucru: Str. Apolodor, nr. 13 – 15, ap. 54, Sector 5, Bucureşti
Telefon / fax: 021 3355195
E-mail: office@epcmediu.ro
Persoane de contact: Director general - dr. Ecolog Marius Nistorescu, tel. 0745 084444,
Director executiv – ing. Alexandra Doba, tel. 0751 129999
Scopul aplicării procedurii
Autoritatea contractantă invită persoanele juridice sau fizice interesate prin anunţul de
participare, să depună ofertă în scopul atribuirii contractului de construcţii în tema descrisă
în Fişa de date a achiziţiei şi în Caietul de sarcini.
Atribuirea contractului de achiziţie publică prin procedura licitaţie deschisă conform OUG
nr.34/2006.
Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoaşterea reciprocă;
d) transparenţa;
e) proporţionalitatea
f) eficienţa utilizării fondurilor;
g) asumarea răspunderii
Legislaţie aplicabilă
Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează în conformitate cu
prevederile actelor normative indicate în Fişa de date a achiziţiei.
Deschiderea şi evaluarea ofertelor
Deschiderea ofertelor
Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare la data şi în locul
indicată, la sediul Primăriei Cumpana , adresa care apare în anunţul de participare. Orice
ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanţii săi , la deschidere.
Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor care se
returnează nedeschise, fiind oferte întârziate . Ofertele în ordinea sosirii primesc un număr
şi un număr de înregistrare, care va fi trecut pe plicul exterior.
Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de deschidere care urmează să
fie semnat atât de către membrii comisiei, cât şi de către reprezentanţii ofertanţilor care
sunt prezenţi la deschiderea ofertelor. Fiecare membru al comisiei de evaluare şi fiecare
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ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere au dreptul de a primi o copie de pe
acesta.
Confidenţialitate
Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra
conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei
dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-şi proteja proprietatea
intelectuală sau secretele comerciale.
Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane
neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii
legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii
respective.
Fraudă şi corupţie
Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze comisia de
evaluare în procesul de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a
ofertei câştigătoare, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura aplicată pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică.
Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei
probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor până în momentul
atribuirii contractului de achiziţie publică.
Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări la ofertă şi/sau la documentele care
însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de evaluare.
Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se
dovedeşte că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură
cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
Examinarea documentelor care însoţesc oferta
Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la cerinţele minime
de eligibilitate, precum şi criteriile de calificare solicitate privind capacitatea
tehnică/profesională şi capacitatea economică şi financiară.
O
rice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele minime corespunzătoare
criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat.
Examinarea ofertelor
Ofertele vor fi examinate de către comisia de evaluare şi , dacă este cazul, de
specialişti experţi cooptaţi – fără drept de vot – în comisia de evaluare.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza
criteriilor de atribuire precizat în invitaţia de participare.
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări
ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor
stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei
cu cerinţele solicitate, fără ca prin aceste clarificări/completări solicitate să determine
apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.
Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele
cazuri:
a.) Propunerea tehnică nu respectă cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, astfel încât
să poată fi considerată cel puţin substanţial corespunzătoare,
b.) Deşi propunerea tehnică poate fi considerată cel puţin substanţial corespunzătoare,
estimarea valorică a omisiunilor/neconcordanţelor constatate în raport cu cerinţele
caietului de sarcini, reprezintă o valoare egală sau mai mare decât diferenţa dintre preţul
ofertei respective şi preţul prevăzut în oricare altă ofertă considerată corespunzătoare
de către comisia de evaluare ;
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c.)
d.)
e.)

f.)
g.)
h.)

Deşi propunerea tehnică poate fi considerată cel puţin substanţial corespunzătoare,
ofertantul nu acceptă completarea/remedierea omisiunilor (neconcordanţelor) sau
condiţionează acceptarea astora de modificarea propunerii financiare;
Ofertantul nu transmite, în perioada precizată de către comisia de evaluare,
clarificările/răspunsurile solicitate ;
Ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice,
cu excepţia situaţiilor de omisiuni care au o pondere mai mică de 3% din valoarea
preţului ofertat, sau modifică conţinutul propunerii financiare, cu excepţia corectării
erorilor aritmetice.
Oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt, în mod evident
, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă ;
Explicaţiile prezentate de ofertant, ca urmare a unei solicitări formulate de comisia de
evaluare nu sunt concludente sau nu mai sunt susţinute de documentele justificative
solicitate de comisia de evaluare.
Nu sunt înaintate copiile ofertei originale în numărul cerut.

Corectarea erorilor
Comisia de evaluare are obligaţia de a remedia viciile de formă ale documentelor şi
ofertelor prezentate de către operatorul economic, dar numai cu acceptul acestuia. Dacă
operatorul economic nu acceptă remedierea acestora, atunci comisia de evaluare va
considera oferta ca fiind inacceptabilă.
Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul
ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori, atunci oferta sa
va fi considerată neconformă. este corectarea eventualelor erori aritmetice.
Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:
a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, se va lua în considerare
preţul unitar, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător;
b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, se va lua în considerare valoarea
exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată în mod corespunzător.
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului
Oferta cea mai avantajosa din punct de vedere economic (în condiţiile
îndeplinirii tuturor criteriilor de eligibilitate , a condiţiilor de calificare şi respectării
specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini)
În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu
cantitatea lucrărilor care urmează a fi executată, comisia de evaluare are obligaţia de a
solicita, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări
pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care
justifică preţul respectiv. Dacă justificările primite nu vor fi concludente, oferta respectivă va
fi considerată inacceptabilă.
Evaluarea ofertelor
Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei câştigătoare se
realizează de către comisia de evaluare, având în vedere încadrarea în perioada de
valabilitate a ofertelor, precum şi criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică.
Valoarea ofertei care se exprimă în lei, (exclusiv TVA) şi în Euro (la data de
referinţă indicată în Fişa de date a achiziţiei) pentru furnizarea integrală a produselor
menţionate în caietele de sarcini.
Stabilirea ofertei câştigătoare
Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta care
îndeplineşte toate criteriile de calificare şi condiţiile stabilite prin documentele de atribuire,
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respectă în totalitate specificaţiile tehnice din caietul de sarcini şi are cea mai
avantajoasa oferta economică.
Atribuirea contractului de achiziţie publică
Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii
Autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării
procedurii în cel mult 3 zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta
câştigătoare.
În cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare comunicarea va
preciza dacă oferta a fost respinsă şi care sunt motivele respingerii, iar în cazul în care a
fost admisă, va indica numele ofertantului câştigător, precum şi caracteristicile şi
avantajele relative ale ofertei câştigătoare faţă de oferta respectivului ofertant
necâştigător.
Autoritatea contractantă are dreptul de a nu furniza anumite informaţii referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică care ar putea fi cuprinse în ansamblul
informaţiilor în situaţia în care această furnizare:
a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale şi, implicit, ar fi contrară
interesului public; sau
b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanţilor, inclusiv cele ale ofertantului a
cărui ofertă a fost declarată câştigătoare; sau
c) ar prejudicia concurenţa loială între ofertanţi.
În cazul ofertantului câştigător comunicarea va preciza faptul că oferta sa a fost declarată
câştigătoare şi că acesta este invitat în vederea încheierii contractului.
Dreptul autorităţii contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică
Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică numai dacă ia această decizie înainte de data
transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective şi numai în
următoarele circumstanţe:
a) au fost prezentate numai oferte inacceptabile, neconforme sau
necorespunzătoare;
b) au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate
datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi /sau financiare;
c) numărul de oferte corespunzătoare, din fiecare punct de vedere, este mai mic de
2;
d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau
este imposibilă încheierea contractului;
Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a autorităţii contractante faţă de ofertanţi,
cu excepţia returnării garanţiei pentru participare.
În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor ofertanţilor
atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi
motivul anulării.
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SECŢIUNEA II
FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumire: CONSILIUL LOCAL CUMPANA
Adresa: Str. Şoseaua Constanţei, nr. 132, Comuna Cumpăna, Judeţul Constanţa
Localitate: CUMPANA
Cod postal:
Tara: ROMANIA
907105
Persoana de contact:
Telefon: 0040.241.730788
Mobil : 0728240956
IUTU MARIAN
Email: marian@yahoo.com
E-mail:
Fax: 0040.241.739003 int 130
primaria_cumpana@yahoo.com
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www. primaria-cumpana.ro
I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante
□ ministere ori alte autoritaţi publice
X servicii publice locale
centrale
□ aparare
inclusiv cele subordonate la nivel regional
□ ordine publică/siguranta naţională
sau local
□ mediu
□ agenţii naţionale
□ economico-financiare
X autorităţi locale
□ sanatate
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ institutie europeană/organizaţie
□ protectie socială
internationala
□ cultura, religie si actv. recreative
□ altele (specificati)
□ educaţie
□ altele (specificaţi)________________
Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante
DA □
NU X
Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute:
X la adresa mai sus menţionată
□ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

Data limita pentru depunerea ofertelor: 14 mai 2009 orele 13.00.
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari:
Data: 07 mai 2009.Ora limita : 15.00.
Adresa oficiala: Str. Şoseaua Constanţei, nr. 132, Comuna Cumpăna, Judeţul
Constanţa, Tel 0040.241.730788, mail: primaria_cumpana@yahoo.com
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 11 mai 2009
Institutia responsabila pentru solutionare contestatie
Denumire: CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa: Str Stavropoleos nr 6, sector 3, Bucuresti
Localitatea: BUCURESTI
Cod postal: 030084
Tara: ROMANIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: 021 / 310.46.41
Adresa internet: www.anrmap.ro
Fax: 021.310.46.42
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I.c.Sursa de finantare :
Se specifica sursele de finantare ale
contractului ce urmeaza a fi atribuit:
Linie buget PHARE: RO2006/018147.04.01.04.01
Cod PERSEUS: RO2006/018147.04.01.04.01.09
si Fonduri de la Bugetul local

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri
comunitare
DA X
NU
,,PROGRAM PHARE 2006 COEZIUNE
ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ - Schema de
granturi pentru sectorul public pentru
pregatirea de proiecte în domeniul
protectiei mediului”

II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:

„Furnizare containere pentru colectare selectiva deseuri , boxpaleti si
cabina poarta statie sortare, Comuna Cumpana judetul Constanta „
CPV : 44613800-8 - Containere pentru deşeuri
CPV: 44619500-7 – Cutii paleti (boxpaleti)
CPV: 34950000-1 – Structuri portante (cabina poarta)
II. 1.2) Locul de furnizare a produselor: Comuna Cumpăna, Judeţul Constanţa
(a) Lucrări

□

(b) Produse
X
Cumparare
X
Executie
□ Leasing
□
Proiectare si executie
□ Inchiriere
□
Realizare prin orice mijloace Cumparare in rate
□
corespunzatoare cerintelor
Coduri CPV:
specificate de autoritate
CPV
:
44613800-8
- Containere
contractanta
□

(c) Servicii
Categoria
serviciului:
2A
2B

□

Principala locatie a lucrarii:

Principalul loc de
prestare

□
□

pentru deşeuri
CPV: 44619500-7 – Cutii paleti
(boxpaleti)
CPV: 34950000-1 – Structuri portante
(cabina poarta)

Principalul loc de livrare
Comuna Cumpăna, Judeţul
Constanţa sos Constantei 135,
platforma depozitare
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
Contract de achiziţie publică: X
Încheierea unui acord cadru □
II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica

Ani □□
luni □□
zile: 60 (de la atribuirea contractului)
Sau
Incepand cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/)
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II.1.5.Informaţii privind acordul cadru

- nu este cazul

Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ Acordul cadru cu un singur operator
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□
maxim al participanţilor al acordului
cadru vizat
Durata acordului cadru:
Durata în ani □□ sau luni
□□□

□

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru
DA □
NU □
II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeti ...anexa /caietul de sarcini)
da □
nu x
Daca da:
Un singur lot □

Unul sau mai multe □

II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate

Toate loturile □

DA □

NU X

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari (se vor include eventuale suplimentari si
optiunile, daca exista):
Furnizarea urmatoarelor produse:
• 163 containere de 1,1 m3
• 37 containere de 0,66 m3
• 4 buc Boxpaleti a 2 m3
• 20 buc Boxpaleti a 1 m3
• Cabina poarta statie de sortare = 1 buc.
II.2.2) Optiuni (daca exista)
nu □
da X
Daca exista, descrierea acestor optiuni:
Conform Specificatiilor tehnice minime solicitate in caietul de sarcini
III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI
III.1 Alte condiţii particulare referitoare
la contract (după caz)
III.1.1. Contract rezervat
III.1.2. Altele

DA
DA

NU
NU

III: PROCEDURA
III.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată
Dialog competitiv

Negociere cu anunţ de participare
Negociere fără anunţ de participare

Cerere de ofertă

III.2) Etapa finala de licitaţie electronică

DA
10

NU

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică
III.3.) Legislaţia aplicată:
1. Ordonanţa 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 prin Legea nr. 337/2006, respectiv
modificată şi completată prin OUG 94/2007.
2. HG nr. 925/2006 completată cu HG 1056 şi 1337/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
Ordonanţa 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
3. Ghid pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică aprobat cu Ordinul
nr.155/2006
4. Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, modificată şi completată prin Legea nr. 175/2006 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.30/2006, privind funcţia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie
publică
6. HG nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
7. HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa 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
8. Legea nr. 128/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii
9. OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
10. Ordinul 155/2006 al preşedintelui ANRMAP pentru aprobarea Ghidului privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică
11. Legea nr. 346/2004 privind simularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.
12. Ordinul nr. 183 din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la
contractul de publicitate media
IV. CRITERII DE CALIFICARE
IV.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului
Declaraţii privind eligibilitatea
Cerinţa obligatorie:
Solicitat
Nesolicitat
- Prezentarea declaraţiei pe proprie răspundere,
valabila pe perioada de valabilitate a ofertelor –
conform Formularului 3 din Secţiunea IV
Declaraţie privind îndeplinirea
Cerinţa obligatorie:
- Prezentarea certificatelor constatatoare privind
obligaţiilor
Solicitat
Nesolicitat
îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a
impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele
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locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările
sociale de stat (formulare tip eliberate de
autorităţile competente din ţară) valabile la data
desfasurarii licitaţiei.
- Documentele se vor prezenta in original/copii
legalizate la şedinţa de deschidere a licitaţiei.
Neprezentarea acestora în forma solicitată, la
deschidere va atrage respingerea ofertei.
Observaţii:
• Impozitele şi taxele pentru care s-au acordat
înlesniri la plată (amânări, eşalonări etc.) de
către organele competente nu se consideră
obligaţii exigibile de plată; ofertantul va anexa
certificatele, actele doveditoare prin care se
demonstrează acordarea înlesnirilor şi cele
doveditoare ale plăţilor scadente în termenele
stabilite, în copii legalizate.
IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice române
Cerinţă obligatorie:
Solicitat
Nesolicitat
- Certificat de înregistrare in copie;
- Certificat constatator emise de Oficiul Registrului
Comerţului din care să rezulte că ofertantul poate
presta serviciile solicitate şi nu sunt înscrise
menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr.64/1995
privind reorganizarea sau procedura lichidării
judiciare (faliment), sau că societatea se află în
incapacitate de plată.
Observaţii:
• Certificatul constatator trebuie să fie emis cu
cel mult 30 de zile înainte de data depunerii
ofertei.
• Documentul va fi prezentat in original sau
copie legalizată, obligatoriu la şedinţa de
deschidere a ofertelor.
Neprezentarea acestora în forma solicitată, la
deschidere va atrage respingerea ofertei.
Persoane juridice străine
Solicitat
Nesolicitat
Declaraţie pe propria răspundere
privind neîncadrarea în
prevederile art. 181 din OUG
34/2006
Nesolicitat
Solicitat

Se solicită:
Prezentarea unor documente care să dovedească o
formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din
punct de vedere profesional
Se solicită:
Prezentarea declaraţiei conform Formularului 4 din
secţiunea IV Formulare.

NOTĂ:
În cazul unei oferte depuse de către un grup (asociere) de mai mulţi operatori economici:
1. Fiecare asociat trebuie să îndeplinească cerinţele de la punctul 4.1 referitoare la
eligibilitate şi înregistrare;
2. În cazul în care este declarată câştigătoare o ofertă depusă de către un grup
(asociere) de mai mulţi operatori economici, aceştia îşi vor legaliza asocierea înainte
12

de semnarea contractului.
IV. 3.) Situaţia economico-financiară
IV.3.1 Informaţii privind situaţia
Se solicită:
economico - financiară
Cerinta minima : Bilant contabil pe ultimii trei ani vizat
de DFP . Ani de referinta 2006 , 2007 si 2008 (la
Solicitat
Nesolicitat
30.09. daca cel la 31.12 nu este inca disponibil) .
Pentru persoane juridice străine se vor depune
traduceri legalizate ale bilanţului, in limba romana.
IV.3.2 Informaţii generale despre
Se solicită:
ofertant
- Depunerea Formularului 6 - „Informaţii
Solicitat
Nesolicitat
generale” din Secţiunea IV , completat şi
semnat de ofertant, valabil la data depunerii
ofertei. Documentul va fi prezentat in original.
Pentru subcontractanţii cu minim 10% din valoarea
ofertei: obligaţia prezentării Formularului
6 „Informaţii generale” din Secţiunea IV Formulare
din prezenta documentaţie completat şi semnat de
subcontractant, valabil la data depunerii ofertei.
Se solicită:
c) Informaţii privind cifra de afaceri - situaţia privind cifra de afaceri realizată în ultimii
Nesolicitat
3 ani conform Formularul 6 - „Informaţii
Solicitat
generale” din Secţiunea IV Formulare. Cifra
medie de afaceri pentru ultimii trei ani a
ofertantului va fi de minim 130.000 euro
echivalenta lei/euro la data 02.03.2009
NOTĂ:
Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, situaţia economică şi
financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului. Fiecare asociat va depune documentele solicitate.
IV.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
a) Declaraţia privind principalele
Ofertantul va prezenta o Lista privind principalele
furnizari de produse similare în
contracte similare realizate în ultimii 3 ani (2006 ultimii 3 ani
2008), conform Formularul 7 si Formularul Anexa –
Solicitat
Nesolicitat
formular 7 din Secţiunea IV Formulare. Formularul
anexa va cuprinde principalele contracte de furnizare,
avand ca obiect furnizarea de produsele specifice
solicitate, care fac obiectul viitorului contract.
b) Experienţă similară
Nesolicitat
Solicitat

Se solicita prezentarea
a minimum 3 (trei)
,,Formulare de experienţa similara’’ conform
Formularul nr. 8 din Secţiunea IV Formulare, la
care se vor anexa si copiile aferente fiecarui
contract de furnizare. Ofertantul va prezenta cel puţin
un contract a cărui valoare sa fie de minimum
13.000 euro echivalenta lei/euro la data 02.03.2009
Se vor anexa pentru aceste minim 3 contracte si
copiile proceselor verbale de receptie precum si
certificari de buna executie –recomandari (modul de
indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca
sunt autoritati contractante sau clienti privati).
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c) Informaţii privind capacitatea
profesională
Solicitat
Nesolicitat

Se solicită :
- Documente care sa demonstreze capacitatea
logistica necesara furnizarii produselor ce fac
obiectul contractului de furnizare (modul cum se
transporta produsele , cu ce mijloace de transport
etc); precum si service –ul pe timpul garantiei.
- Prezentarea personalului implicat in derularea
contractului de furnizare a produselor conform
Formularului 9 precum si completarea CV-urilor
corespunzatoare acestui personal, conform
Formularului 9a. Se vor detalia in formular
responsabilitatile
personalului
implicat
in
derularea contractului.

IV.5. Standarde de asigurarea
calităţii
Solicitat
Nesolicitat

Furnizorul trebuie sa fie certificat ISO 9001 sau
echivalent emis de organisme nationale sau europene
sau alte documente ce atesta implementarea si
respectarea prevederilor specifice.
Cerinte obligatorii:
- Certificat de calitate si garantie al produselor;
- Alte certificate, documente ce atesta calitatea
produselor ce urmeaza a fi furnizate, in raport cu
cerintele din caietul de sarcini.
Certificate, documente ce atesta implementarea si
respectarea prevederilor specifice
Să respecte sistemul de management de mediu
conform standardului ISO14001 (sau echivalent) .
Alte certificate, documente ce atesta respectarea
standardelor de mediu pentru produsele ce urmeaza a
fi furnizate, in raport cu cerintele din caietul de sarcini.
Autorizare de la producator/distribuitor pentru
furnizarea produselor si echipamentelor;

IV.6. Standarde de protecţia
mediului
Nesolicitat
Solicitat

IV.7. Autorizare de livrare
Solicitat
Nesolicitat
IV. 8. Informaţii privind
subcontractanţii
Solicitat

Nesolicitat

IV.9. Standarde de protecţia
muncii
Solicitat

Se solicită
completarea formularului privind
subcontractanţii sau asociaţi si specializarea conform
Formularului 10 dacă este cazul), cu acordul
subcontractorului cu specimen de semnătura in
original.
Se va prezenta o copie după Certificatul constatator
emis de oficiul registrului comerţului, Autorizaţie de
funcţionare / altele echivalente pentru fiecare
subcontractant sau asociat în parte
Cerinţele privind eligibilitatea, înregistrarea şi
indeplinirea obligaţiilor financiare sunt obligatorii şi în
cazul subcontractanţilor.
Experienţele similare şi capacitatea tehnică poate
fi îndeplinit prin cumul de grupul de asociaţi.
Certificate, documente ce atesta implementarea si
respectarea prevederilor specifice

Nesolicitat

V. PREZENTAREA OFERTEI
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V.1) Limba de redactare a
ofertei

Limba română

V.2) Perioada de valabilitate a
ofertei

90 de zile calendaristice de la data depunerii ofertelor

V.3)
Garanţia de participare Garanţia de participare este în cuantum de 1.800 lei
Solicitat
Nesolicitat
(RON);
Garanţia de participare se va constitui:
a) prin Scrisoare de garanţie bancară –
Formularul 2 din Secţiunea III;
b) sau cu OP în contul autorităţii contractante
RO 89 TREZ 2365006XXX000023 deschis la
Trezoreria Eforie jud. Constanta,
c) sau a sumei in numerar depusa la casieria
unitatii administrative – Primaria Cumpana.
Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este
egala cu perioada de valabilitate a ofertelor.
Dovada constituirii garanţiei de participare se va
prezenta în original/copie legalizată la sedinta de
deschidere;
Neprezentarea acesteia în forma solicitată va
conduce la respingerea ofertei.
În condiţiile depunerii unei oferte comune, pentru
aplicarea prevederilor Legii 346/2006 este obligatoriu
ca toţi asociaţii să fie sub incidenţa acestei legi, pentru
a putea beneficia de facilităţile stabilite de legea în
cauză.
V.4) Garanţie de buna executie - Cuantumul garanţiei de buna executie – 5 % din
pretul contractului fara TVA .
Solicitat
Nesolicitat
- Garanţia se constituie prin Scrisoare de garantie
bancara , care devine anexa la contract, conform
prevederilor art. 90 din HG 925/2006:
- Eliberarea/ restituirea garantiei conform art. 92 din
HG 925/2006 al. 1.
V.5) Modul de prezentare a
Oferta tehnică va conţine următoarele:
propunerii tehnice
- informatiile din propunerea tehnica trebuie sa
permita identificarea cu usurinta a
corespondentei cu specificatiile tehnice minime
din caietul de sarcini, asa cum au fost definite.
Se vor completa următoarele formulare:
V.6) Modul de prezentare a
propunerii financiare
- formularul de ofertă, conform Formular 11
Pretul ofertei (fara TVA) se va exprima in RON si
echivalent EURO, TVA evidentiat separat si va
ramane neschimbat pe toata perioada de valabilitate a
ofertei.
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel
încât aceasta să furnizeze toate informaţiile cu privire
la preţ, tarif, precum şi la alte condiţii financiare şi
comerciale legate de obiectul contractului
Oferta va include discounturi oferite sau orice alte
facilitati financiare.
15

V.7) Data pentru care se
determină echivalenţa
leu/EURO

Curs de referinţă comunicat de BNR pentru data de:
02.03.2009 (premergătoare publicării pe SEAP).
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V.8) Modul de prezentare a
ofertei

Ofertele complete vor fi depuse la sediul Primăriei
Cumpana, soseaua Constantei nr. 132, jud.
Constanta, 14 mai 2009 orele 13.00. Biroul
registratura.
Se depun: Un exemplar original şi doua
exemplare copie.
Fiecare pagină din ofertă trebuie numerotată şi
semnată la ofertă va fi anexat un opis al documentelor
prezentate.
Oferta se prezintă în 2 plicuri (colete) ,, original “
respectiv ,,copie” separate. Fiecare plic va contine:
• plicul cu documentele de calificare;
• plicul cu oferta tehnică;
• plicul cu oferta financiară.
Vor fi sigilate, purtând denumirea şi adresa
ofertantului.
Cele 2 plicuri (colete) se vor introduce într-un plic
exterior (pachet) închis corespunzător şi
netransparent; pe exterior se trece adresa autorităţii
contractante si inscripţia:
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 14 mai
2009 , orele 14,00.
Pe plicurile interioare apare notificarea Original/Copie.
Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi
retrage oferta numai înainte de data limită stabilită
pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare
scrisă în acest sens.
În cazul în care ofertantul doreşte să opereze
modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia
de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor
respective de către autoritatea contractantă până la
data limită pentru depunerea ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările
trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de
la capitolul „Mod de prezentare”, cu amendamentul
că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu şi
inscripţia "MODIFICĂRI".
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi
modifica oferta după expirarea datei limită stabilite
pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii
acestuia de la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică şi a pierderii garanţiei
pentru participare.
Operatorul economic are obligaţia de a depune
oferta la adresa şi până la data limită pentru
depunere stabilite în invitaţia de participare.
Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct
de către ofertant la adresa indicată în invitaţia de
participare.
Indiferent
de
modalitatea
de
depunere/transmitere ofertantul îşi asumă riscurile
transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.
Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii
contractante decât cea stabilită sau după expirarea
datei limită pentru depunere se consideră oferte
întârziate şi se returnează nedeschisă.
Autoritatea contractantă are dreptul de a decala data
17 depunerea ofertei, caz în care aceasta va
limită pentru

V.9) Deschiderea ofertelor

Condiţiile de modificare si retragere a ofertei:
• Modificări la oferta financiară nu se admit în
afara acelor greşeli aritmetice, dar numai cu
acordul ofertantului. În cazul în care ofertantul
nu acceptă corectarea greşelilor aritmetice,
oferta se va considera neconformă. Erorile
aritmetice se corectează după cum urmează:
dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi
preţul total trebuie luat în considerare preţul
unitar iar preţul total se va corecta
corespunzător. Dacă există discrepanţă între
litere şi cifre, trebuie luată în considerare
valoarea exprimată în litere, iar valoarea
exprimată în cifre se va corecta corespunzător.
• Ofertele se pot retrage până la data şi ora de
deschidere a ofertelor.
• Retragerea ofertei în perioada de valabilitate a
acesteia atrage după sine pierderea garanţiei
de participare.
• Ofertele depuse la altă adresă decât cea
precizată în fişa de date a achiziţiei sau cele
depuse după data şi ora de depunere a ofertei
specificat mai sus se consideră oferte întârziate
şi se returnează ofertantului fără să fie
deschise.
Ofertele se deschid în data de: 14 mai 2009 orele
14.00, la : Sala de Sedinte, Sediu Primarie Comuna
Cumpana .
La deschidere ofertanţii vor prezenta garanţia de
participare, constituită conform specificaţiilor din fişa
de date a achiziţiei precum şi o împuternicire din
partea operatorului economic pentru reprezentarea
acestuia la deschiderea ofertelor.
Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere:
- în şedinţa de deschidere au dreptul de a participa :
membrii comisiei de evaluare şi , dacă este cazul,
experţii cooptaţi în comisie, reprezentanţii împuterniciţi
ai ofertanţilor şi invitaţii oficiali

VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
VI.1) Preţul cel mai scăzut
VI.2) Cea mai avantajoasa oferta economica
FACTORII DE EVALUARE
1. Punctaj financiar: pondere 60 %;
2. Punctaj tehnic : pondere 40 %.
Factorii luaţi în considerare pentru evaluarea ofertelor şi punctajul aferent fiecărui factor
sunt prezentaţi în continuare:
1. Punctajul financiar se calculeaza astfel:
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¾ Pentru oferta cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim , respectiv 100
puncte;
¾ Pentru celelalte oferte punctajul se calculeaza cu formula:
Pk = (Preţ minim / Preţk ) x punctaj maxim alocat
unde:
Pk
– punctajul pentru preţul ofertei k;
Preţk
– preţul ofertei k;
Preţ minim – cel mai mic preţ dintre toate ofertele;
2. Pentru punctajul tehnic se aloca 100 puncte analizandu-se urmatoarele:
2.1. Raportul cost /calitate pe care ofertantii le pot oferi in raport cu cerintele minime
solicitate: punctaj maxim – 70 puncte;
Ofertantul este obligat să prezinte oferta tehnică sub forma menţionată mai jos in
vederea evaluarii tehnice de la acest punct.. Produsele oferite de ofertant trebuie să
corespundă tuturor cerinţelor din coloana A.
Din punct de vedere tehnic şi comercial sunt acceptate numai produsele care
îndeplinesc condiţiile si cerintele minime impuse de catre autoritatea contractanta, privind
parametrii tehnici şi comerciali, egale sau mai avantajoase.
Datele tehnice ale produselor ofertate trebuiesc consemnate in dreptul cerinţelelor
minime cerute, în coloana B, în aceiaşi dimensiune şi exprimate în aceiaşi unităţi de
măsură.Tabelul astfel completat trebuie ataşată la ofertă. În acele locuri unde cerinţa este
corespondentă faţă de prescripţiile cerute, acolo în partea dreaptă a tabelului trebuie
trecută cuvintul „corespunde”. În cazul cerinţelor comerciale ofertantul trebuie să indice
intenţia de îndeplinire prin trecerea cuvântului ”accept”.
Atragem atenţia ofertanţilor că toate poziţiile colanei B trebuie completate.
Necompletarea unei singure poziţii (rând) din tabel, atrage depunctarea,
proportionala.
Partea B
Partea A.
Denumirea şi cantitatea produselor, parametrii
tehnici şi comerciali

Denumirea şi cantitatea
produselor respectiv parametrii
tehnici şi comerciali asigurate de
furnizor

1. CONTAINERE PENTRU COLECTARE SELECTIVA DESEURI
CERINTE GENERALE
Echipamentele corespund condiţiilor de execuţie şi
testare prevăzute de normele româneşti şi
internaţionale.
Se livreaza odata cu produsele „Certificate de
calitate / conformitate” emise de instituţiile specifice
abilitate, corespunzător fiecărui domeniu de
activitate (de ex. ISO, TUV, SECE EX, RAL, etc.).

1.1. Containere de 1,1m3 : 163 bucati
•
•

realizat din polietilena dupa normele
europene
material virgin garantat cu certificat de
calitate
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Partea B
Partea A.
Denumirea şi cantitatea produselor, parametrii
tehnici şi comerciali
•
•
•

rezistent impotriva razelor UV si infra-rosu
rezistent la temperaturi extreme
prevazut cu 4 roti din cauciuc dens, capabile
sa poarte greutati de pana la 230 kg fiecare
• toate rotile sa se rotesca 360 de grade
• rotile din fata sa fie dotate cu frana de picior
• 4 manere laterale si 2 posterioare pentru o
manevrabilitate mai buna
• capacul sa fie prevazut cu 2- 3 manere
frontale
• forta de deschidere a capacului sa fie
ajustabila intre12 si 20 kg
• Dimensiuni:
adâncime: maxim 1115 mm
lăţime: 1200-1370 mm
înălţime maxim 1470 mm
diametrul roţii 180- 200 mm
• Capac plat, pentru sticle, sistem de încuiere
(pentru cele destinate precolectarii selective
(ALBASTRU cu fantă specială pentru hîrtie ,
GALBEN cu fantă specială pentru materiale
plastice)
• Etanşare cu membrană de cauciuc a
capacului;
• Volumul nominal: 1,1 m³.
• Poziţia de montaj: orizontală, cu înclinare de
max. ± 10%.
• Sa fie compatibil pentru manipulare pe
autocompactoare de 12 respectiv 18 mc.
Culori :
NEGRU SAU GRI cu fantă pentru colectare în
amestec ( nereciclabile) = 52 bucati
MARO cu fantă pentru colectare în amestec ( lemn
si textile) = 37 bucati
ALBASTRU cu fantă specială pentru hîrtie = 37
bucati
GALBEN cu fantă specială pentru materiale plastice
(flacoane, recipienţi, pungi, foli din plastic etc.) = 37
bucati

1. 2. Containere de 0,66 m3 : 37 bucati
•
•
•
•

realizat din polietilena dupa normele
europene
material virgin garantat cu certificat de
calitate
rezistent impotriva razelor UV si infra-rosu
rezistent la temperaturi extreme
20

Denumirea şi cantitatea
produselor respectiv parametrii
tehnici şi comerciali asigurate de
furnizor

Partea B
Partea A.
Denumirea şi cantitatea produselor, parametrii
tehnici şi comerciali
•

prevazut cu 4 roti din cauciuc dens, capabile
sa poarte greutati de pana la 200 kg fiecare
• toate rotile sa se rotesca 360 de grade
• rotile din fata sa fie dotate cu frana de picior
• 2- 4 manere laterale si 2 posterioare pentru
o manevrabilitate mai buna
• capacul sa fie prevazut cu 2- 3 manere
frontale
• forta de deschidere a capacului sa fie
ajustabila intre12 si 20 kg
• Dimensiuni:
adâncime: maxim 1115 mm
lăţime: 1100-1360 mm
înălţime maxim 1300 mm
diametrul roţii 180- 200 mm
• Etanşare cu membrană de cauciuc a
capacului;
• Capac plat, cu fantă pentru sticle, sistem de
încuiere
• Volumul nominal: 0,66 m³.
• Poziţia de montaj: orizontală, cu înclinare de
max. ± 10%.
• Sa fie compatibil pentru manipulare pe
autocompactoare de 12 respectiv 18 mc.
Culoare VERDE = 37 bucati
Oferta tehnica este insotita de brosura de
prezentare, exploatare si intretinere
a
produselor, emisa de fabricant in limba romana
Garantie si Service
Termen livrare: maximum 60 zile

2. BOXPALETI
Produsele corespund condiţiilor de execuţie şi
testare prevăzute de normele româneşti şi
internaţionale.
Se livreaza odata cu produsele „Certificate de
calitate / conformitate” emise de instituţiile specifice
abilitate, corespunzător fiecărui domeniu de
activitate (de ex. ISO, TUV, SECE EX, RAL, etc.).
Boxpaleti metalici sunt prevazuti cu laterale din plasa
metalica dispusa pe cadru metalic rectangular
- masa proprie - 55 - 100 kg;
- fabricati dupa normele europeane ( UIC 435 - 3.
sau echivalente);
- Rezistent la socuri, depozitare suprapusa;
- Adaptat pentru manevrarea cu motostivuitor,
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Denumirea şi cantitatea
produselor respectiv parametrii
tehnici şi comerciali asigurate de
furnizor

Partea B
Partea A.
Denumirea şi cantitatea produselor, parametrii
tehnici şi comerciali

-

-

liza precum si orice alt tip de aparat de acest
gen;
Forma picioarelor (punctelor de reazem si fixare)
ale boxpaletilor sa confere o mare stabilitate atat
cand sunt transportati cat si cand sunt depozitati
suprapus;
Peretii interiori si podeaua sa fie finisate si usor
curbate ;
Culoare : gri sau verde

BOXPALETI 2 MC = 4 BUC
dimensiuni minime 880 x 1420 x 1380 ; dimensiuni
maxime 900 x1500x 1500.
Sarcina utila - minim 2200 kg

BOXPALETI 1 MC = 20 BUC
dimensiuni minime 830x1200x950
maxime 835x1240x970 .
Sarcina utila - minim 1500 kg

;

dimensiuni

Oferta tehnica este insotita de brosura de
prezentare, exploatare si intretinere
a
produselor, emisa de fabricant in limba romana
Garantie si Service
Termen livrare: maximum 60 zile

3. Cabina poarta Statie sortare
Produsul corespunde condiţiilor de execuţie şi
testare prevăzute de normele româneşti şi
internaţionale.
Se livreaza odata cu produsul „Certificatul de
calitate / conformitate” emis de instituţiile specifice
abilitate, corespunzător fiecărui domeniu de
activitate (de ex. ISO, TUV, SECE EX, RAL, etc.).
DIMENSIUNI CABINA
L = 3 - 3,20 m
l = 2,20 - 2,50 m
h = 2,50 - 2,70 m
STRUCTURA
Profile metalice : trase la rece de grosime minim 2
mm
Material: otel zincat la cald , in conformitate cu EN
10025
Accesorii: 4 puncte de prindere in cadrul acoperisului
stresini pentru apele meteorice in profilele
perimetrice ale acoperisului, jgheaburi pluviale din
PVC in interiorul montantilor de colt
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Denumirea şi cantitatea
produselor respectiv parametrii
tehnici şi comerciali asigurate de
furnizor

Partea B
Partea A.
Denumirea şi cantitatea produselor, parametrii
tehnici şi comerciali
PERETII
Realizati din panouri autoportante izolati cu
poliuretan
Suprafata exterioara: tabla zincata pre-vopsita
Izolatia: rigidizata la putere izolanta inalta pe baza
de rasini poliuretanice ignifuge (PUR), grosime minim
40 mm, densitate minim 40 Kg/mp
Suprafata interioara: tabla zincata pre-vopsita
Imbinari panouri: cu garnitura pentru excluderea
patrunderii apei de plloaie si impotriva prafului
PARDOSEALA
structura: realizata din profile trase la rece de
grosime 2 mm, sudate intre ele pe perimetre si legate
transversal prin profile metalice
pardoseala realizata din panouri de placaj, minim 18
mm, fixate prin suruburi autofiletante, acoperite cu foi
de protectie din materiale sintetice, lipite cu adeziv
corespunzator, cu imbinarile sudate si lipide
ACOPERISUL
Structura: realizata din profile trase la rece de
grosime minim 2 mm, sudate intre ele pe perimetre;
profilele sa fie astfel formate incat sa permita
colectarea de la jgheab a apelor meteorice
Suprafata exterioara: tabla zincata pre-vopsita
Izolatia: rigidizata la putere izolanta inalta pe baza de
rasini poliuretanice ignifuge (PUR), grosime minim
40 mm, densitate minim 40 Kg/mp
Suprafata interioara: tabla zincata pre-vopsita
FERESTRE:
Modulul este prevazut cu doua ferestre (dispuse
conform schitei)
Dimensiuni: 920- 950 x h 1020- 1050 mm
Deschidere cu grilaj de protectie
Structura: profile de aluminiu prevopsit
Geam: simplu, grosime 4 mm
ACCES:
Usa externa: deschidere laterala interioara, plina,
fono si termoizolata
Dimensiunile usii: l = 950 - 1010 x h 2020 - 2050 mm
Structura: profile de aluminiu pre-vopsit
INSTALATIE ELECTRICA
instalatia sa fie realizata in conformitate cu
standardele nationale si europene in vigoare;
materialele sa fie marcate IMQ
Tensiune de alimentare: 220 V
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Denumirea şi cantitatea
produselor respectiv parametrii
tehnici şi comerciali asigurate de
furnizor

Partea B
Partea A.
Denumirea şi cantitatea produselor, parametrii
tehnici şi comerciali

Denumirea şi cantitatea
produselor respectiv parametrii
tehnici şi comerciali asigurate de
furnizor

Intrerupator 1 buc
Prize interioare = 1 buc
Tablou electric cu sigurante automate 1 buc
Priza exterioara alimentare protectie
Sistem climatizare interiora
Oferta tehnica va fii insotita de brosura de
prezentare, exploatare si intretinere
a
produsului, emisa de fabricant in limba romana
Garantie si Service
Termen livrare: maximum 60 zile
2.2. Durata de furnizare ( graficul de livrare) a containerelor: punctaj maxim – 10
puncte;
2.3. Prezentarea termenelor de garantie pentru produse si echipamente: punctaj maxim
– 10 puncte;
2.4. Asigurarea asistentei tehnice in perioada de garantie contractuala : punctaj maxim
– 10 puncte;
TOTAL : 100 puncte
Formula de calcul pentru fiecare din subpunctele de la pct. 2, respecta
principiile formulei de la pct. 1.
Punctajul final se va calcula după următoarea formula:
PFinal = PTehnic x 40% + PFinanciar x 60%
unde:
PFinal
PTehnic
PFinanciar

- punctajul final
- punctajul obţinut la propunerea tehnică;
- punctajul obţinut la propunerea financiară

Va fi declarată câştigătoare ofertantul a cărui ofertă este cea mai avantajoasă din punct de
vedere economic şi documentaţia depusă corespunde cerinţelor din fişa de achiziţie.
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VII.1 AJUSTAREA VALORII
CONTRACTULUI
NU
DA

Preţul va fi cel specificat prin oferta inaintata de
catre ofertant

PRIMAR
Ec. MARIANA GAJU
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SECŢIUNEA III

A. C A I E T U L D E S A R C I N I AFERENT
CONTAINERE
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice pe baza cărora se elaborează
de către fiecare ofertant propunerea tehnică a lucrărilor de construcţii şi de montaj a
utilajelor necesare.

Denumirea lucrării de investiţie:
“COLECTARE SELECTIVA SI CONSTRUCTIA UNEI STATII DE SORTARE IN COMUNA
CUMPANA”

Cod Contract: RO2006/018-147.04.01.04.01.09
Cod PERSEUS: RO2006/018-147.04.01.04.01.09
,,PROGRAM PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ - Schema de
granturi pentru sectorul public pentru pregatirea de proiecte în domeniul protectiei
mediului”
A.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unei investitii
semnificative in domeniul mediului din localitatea Cumpana, judetul Constanta pentru a
sprijinii autoritatile publice locale in eforturile acestora de a reduce cantitatea de deseuri si
de a stimula colectarea selectiva a deseurilor.
Acesta contribuie la obiectivul general al programului PHARE CES 2006 si anume la
dezvoltarea si implementarea politicilor si programelor pentru coeziunea economica si
sociala, prin proiecte si investitii in domeniul mediului, in conformitate cu prevederile
Planului National de Dezvoltate (PND), aspect care sa sprijine cresterea economica la nivel
national si regional, in vederea cresterii potentialului tarii si al fiecarei dintre cele opt regiuni
de dezvoltare, precum si in vederea diminuarii disparitatilor economice si sociale dintre
acestea.
Proiectul va contribui activ la reabilitatea mediului, va duce la crestera calitatii vietii si
va avea un impact pozitiv asupra sanatatii populatiei din zona de implementare.Autoritatile
locale ale comunei Cumpana vor putea sa rezolve problemele de mediu apeland la propriile
capacitati si aptitudini.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de implementarea unui
sistem de colectare selectiva si valorificare a materialelor reciclabile, in vederea reducerii
cantitatii de deseuri depozitate in comuna Cumpana si constructia unei statii de sortare a
deseurilor reciclabile.
Acestea contribuie direct la atingerea obiectivelor specifice ale sectorului Gestiunea
deseurilor:
¾ dezvoltarea si implementarea la nivel local a proiectelor de gestionare a deseurilor,
prin care va fi posibila furnizarea facilitatilor de gestionare a deseurilor in vederea
reabilitarii si protectiei mediului inconjurator;
¾ reducerea impactului asupra mediului inconjurator a depozitelor de deseuri;
¾ Introducerea colectarii si transportului deseurilor in zonele in care nu a existat pana
in momentul de fata sistem de salubrizare;
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¾ imbunatatirea metodelor simple si eficiente de tratare a deseurilor intr-un raport
optim cost-beneficiu.

Grupul tinta al proiectului este format din:
¾ locuitorii comunei Cumpana (14.000)
¾ agenti economici (148)
Beneficiarii finali sunt:
-Consiliul Local Cumpana;
-locuitorii comunei Cumpana
Rezultatele estimate.
Implementarea colectarii selective a deseurilor prin sistemul aport voluntar prin:
¾ construirea a 37 puncte de colectare selectiva;
¾ achizitionarea a 163 containere de 1,1m3
¾ achizitionarea a 37 containere de 0,66m3;
¾ achizitionarea a unei autocompactoare de 18mc pentru transportul fractiilor
nerecuperabile precum si a refuzului rezultat de statia de sortare la depozitul de la
Costinesti;
¾ -achizitionarea unei autocompactoare de 12mc pentru transportul deseurilor
reciclabile de statie de sortare.
Constructia unei statii de sortare a deseurilor reciclabile pe raza comunei Cumpana, cu
urmatoarele dotari:
¾ 1 x platforma betonata cu suprafata de 863 m2
¾ 1 x hala de sortare cu structura metalica si suprafata de 470mp.
¾ 1 x cladire social- administrativa
¾ utilaje specifice de sortare a deseurilor
Din analiza efectuata deseurile generate in comuna Cumpana reprezinta cca 2618,8
tone/an din care potential pentru valorificare reprezinta cca 450 tone/an .
B. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
pentru
achizitionarea containere pentru colectare selectiva deseuri
Aceste produse sunt destinate îmbunătăţirii procesului de precolectare selectiva a
deşeurilor menajere din comuna Cumpana .
In determinarea potenţialului pentru valorificarea deşeurilor ce se vor colecta pe raza
comunei a fost utilizată compoziţia medie a deşeurilor menajere prezentată în Planul
Regional de Gestionare a Deşeurilor. Situatia se prezinta astfel:
Cuantificarea fracţiilor generate la nivelul comunei Cumpăna
Fracţie
Hârtie/carton
Sticlă
Metale
Plastic
Lemn

Valori maxime
generate zilnic

Cantitate

Pondere

Valori medii

kg/loc/an

% loc/an

t/an

mc/an

mc/luna

mc/sapt

mc/zi

mc/zi

10
2
2
8
0,11

6,84
1,37
1,37
5,48
0,08

179,24
35,85
35,85
143,39
1,97

1120,25
119,49
358,48
2607,13
9,86

93,35
9,96
29,87
217,26
0,82

21,54
2,30
6,89
50,14
0,19

3,07
0,33
0,98
7,14
0,03

4,60
0,49
1,47
10,71
0,04
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Textile
Biodegradabile
Minerale
Altele
TOTAL

3
93
4
24
146,11

2,05
63,65
2,74
16,43
100,00

53,77
537,72
1666,93 5556,44
71,70
179,24
430,18 1433,92
2618,8 11922,53

44,81
463,04
14,94
119,49
993,54

10,34
106,85
3,45
27,58
229,28

1,47
15,22
0,49
3,93
32,66

2,21
22,83
0,74
5,89
49,00

Dimensionarea sistemului de colectare, respectiv determinarea numărului minim de
recipienţi de colectare, s-a realizat pe baza prevederilor standardului roman SR 13387 –
Prescripţii de proiectare a punctelor pentru precolectare. Numărul optim de containere ţine
cont de necesitatea prezenţei recipienţilor fiecărei fracţii în toate punctele de precolectare
iar în cazul deşeurilor nereciclabile a fost considerată şi o variaţie datorată suprasolicitării
punctelor de precolectare din zona centrală a comunei.
Colectarea selectivă a deşeurilor se va realiza pe următoarele fracţii: hârtie/carton,
sticlă, metale/plastic, lemn/textile şi fracţii nereciclabile.
Nr minim Nr optim
de
de
containere containere
Hârtie/carton
37
37
Sticlă
27
37
Metal/Plastic
27
37
Lemn/Textile
36
37
Nereciclabile
42
52

Fractia

Volum
1,1
0,66
1,1
1,1
1,1

Frecventa
de
ridicare
la 7 zile
30 zile
2 zile
14 zile
1 zi

S-a stabilit pentru dotarea punctelor de precolectare varianta optima de dotare care
necesita achizitionarea a:
1. 163 containere de 1,1m3
2. 37 containere de 0,66m3
I. CARACTERISTICI TEHNICE
Echipamentele trebuie să corespundă condiţiilor de execuţie şi testare prevăzute de
normele româneşti şi internaţionale.
Acestea vor fi însotite de „Certificate de calitate / conformitate” emise de instituţiile
specifice abilitate, corespunzător fiecărui domeniu de activitate (de ex. ISO, TUV, SECE EX,
RAL, etc.).
I.1. CONDIŢIILE DE LUCRU
Produsele ce se intenţionează a fi achiziţionate se vor utiliza în următoarele condiţii
specifice:
•
Zona climatică: normală N. Clima specifică zonei este de tip temperat – continental,
având ca specific un regim termic moderat, umezeală relativ mare cu precipitaţii
atmosferice abundente.
•
Gradul de agresivitate al atmosferei: normal.
•
Temperatura mediului ambiant la utilizare:
o
Maximă +40°C (vara)
o
Minimă -30°C (iarna)
•
Temperatura mediului ambiant în timpul transportului şi depozitării:
o
Maximă +40°C (vara)
o
Minimă -30°C (iarna)
•
Presiunea atmosferică: 860-1060 mBarr (86.106 kPa)
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•
•
•
•
•
•

Precipitaţii medii anuale: 700-1400 l/m².
Umiditatea medie relativă: 80% la 20°C.
Număr mediu al zilelor cu zăpadă pe an: 90 zile/a.
Radiaţie solară globală medie anuală: 110 kcal/cm², cu valori medii anuale cele mai
mic în luna decembrie – ianuarie (circa 2-3 kcl/cm²( iar cele maxime în luna mai-iulie
(14,5-15,2 kcal/cm²).
Altitudinea: sub 1500 m.
Produsele funcţionează în mediu intens poluat cu praf de steril, marne, nisip, în aer
liber, expuse la acţiunea directă a radiaţiilor solare.
I.2. DETALII TEHNICE – CARACTERISTICI PRODUSE

Containere
de colectare a deşeurilor tip „EUROCONTAINER”, având în principal
următoarele caracteristici:

1. Containere de 1,1m3 : 163 bucati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizat din polietilena dupa normele europene
material virgin garantat cu certificat de calitate
rezistent impotriva razelor UV si infra-rosu
rezistent la temperaturi extreme
prevazut cu 4 roti din cauciuc dens, capabile sa poarte greutati de pana la 230 kg
fiecare
toate rotile sa se rotesca 360 de grade
rotile din fata sa fie dotate cu frana de picior
4 manere laterale si 2 posterioare pentru o manevrabilitate mai buna
capacul sa fie prevazut cu 2- 3 manere frontale
forta de deschidere a capacului sa fie ajustabila intre12 si 20 kg
Dimensiuni: adâncime: maxim 1115 mm, lăţime: 1200-1370 mm, înălţime maxim
1470 mm, diametrul roţii 180- 200 mm;
Capac plat, pentru sticle, sistem de încuiere (pentru cele destinate precolectarii
selective (ALBASTRU cu fantă specială pentru hîrtie , GALBEN cu fantă specială
pentru materiale plastice)
Etanşare cu membrană de cauciuc a capacului;
Volumul nominal: 1,1 m³.
Poziţia de montaj: orizontală, cu înclinare de max. ± 10%.
Sa fie compatibil pentru manipulare pe autocompactoare de 12 respectiv 18 mc.

Se vor furniza urmatoarele culori, pentru identificarea precolectarii selective:
- Container 1,1 mc culoare NEGRU SAU GRI cu fantă pentru colectare în
amestec ( nereciclabile) = 52 bucati ;
- Container 1,1 mc culoare MARO cu fantă pentru colectare în amestec ( lemn
si textile) = 37 bucati ;
- Container 1,1 mc culoare ALBASTRU cu fantă specială pentru hîrtie = 37
bucati ;
- Container 1,1 mc culoare GALBEN cu fantă specială pentru materiale plastice
(flacoane, recipienţi, pungi, foli din plastic etc.) = 37 bucati ;
TOTAL = 163 BUCATI

2. Containere de 0,66 m3 : 37 bucati
•

realizat din polietilena dupa normele europene
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

material virgin garantat cu certificat de calitate
rezistent impotriva razelor UV si infra-rosu
rezistent la temperaturi extreme
prevazut cu 4 roti din cauciuc dens, capabile sa poarte greutati de pana la 200 kg
fiecare
toate rotile sa se rotesca 360 de grade
rotile din fata sa fie dotate cu frana de picior
2- 4 manere laterale si 2 posterioare pentru o manevrabilitate mai buna
capacul sa fie prevazut cu 2- 3 manere frontale
forta de deschidere a capacului sa fie ajustabila intre12 si 20 kg
Dimensiuni: adâncime: maxim 1115 mm, lăţime: 1100-1360 mm, înălţime maxim
1300 mm, diametrul roţii 180- 200 mm;
Etanşare cu membrană de cauciuc a capacului;
Capac plat, cu fantă pentru sticle, sistem de încuiere
Volumul nominal: 0,66 m³.
Poziţia de montaj: orizontală, cu înclinare de max. ± 10%.
Sa fie compatibil pentru manipulare pe autocompactoare de 12 respectiv 18 mc.

Se vor furniza urmatoarele culori, pentru identificarea precolectarii selective:
a. Container 0,66 mc culoare VERDE = 37 bucati ;
TOTAL = 37 BUCATI
Acestea sunt cerinte tehnice minime solicitate. Furnizorul poate prezenta si alte
caracteristici tehnice sau dotari pe care le considera necesare indeplinirii obiectivului
proiectului.
Cantitatea totală solicitată vor fi livrate în termen de maxim 2 luni de la data semnării
contractului.
Nr.
livrării
1

LOCAŢIA

CANTITATEA
EUROCONTAINERE
DE 1,1 MC. (BUC)

CANTITATEA
EUROCONTAINERE
DE 0,66 MC. (BUC)

163

37

163

37

Consiliul Local al Comunei
Cumpana
TOTAL CANTITATE

Furnizorul va prezenta graficul de afluire al produselor .
II. CONDIŢII TEHNICE ŞI DE CALITATE
•
•
•
•
•
•

Certificarea calităţii ISO 9001 (sau echivalent)
Materialele folosite trebuie să fie conformitate cu documentaţia de execuţie: material
virgin garantat cu certificat de calitate, emis de către firma producătoare;
Forma şi dimensiunile de gabarit şi montaj trebuie să fie conforme documentaţiei de
execuţie;
Produsele trebuie să corespundă condiţiilor climatice şi mecanice: robusteţea bornelor şi
a elementelor de comandă, rezistenţă la vibraţii în stare de repaus şi funcţionare,
rezistenţă la zdruncinături în timpul transportului;
Produsele trebuie să îndeplinească condiţiile privind protecţia împotriva corziunii;
Toate părţile competente identice din punct de vedere al construcţiei şi caracteristicilor
susceptibile de a fi înlocuite trebuie să fie interschimbabile între ele;
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•

Produsele trebuie să îndeplinească toate condiţiile privind protecţia muncii a personalului
deservent şi auxiliar.

III. VERIFICAREA CALITĂŢII PRODUSELOR
Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi
structura materialelor.
De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate nu vor
avea niciun efect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului
când proiectul şi / sau materialul sunt cerute în mod expres de către achizitor) ori oricărei
alte acţiuni sau omisiuni a furnizorilor şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de
funcţionare.
•
•
•
•

Produsele se vor supune verificării de tip, de lot şi de fiabilitate, conform standardelor
în vigoare.
Verificările de lot se execută pe fiecare produs.
Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a efectua probe statice si dinamice privind
calitatea produselor conform standardelor în vigoare
La livrare se vor prezenta obligatoriu următoarele documente, în limba română:
o Fişa tehnică a produsului;
o Instrucţiuni de exploatare, întreţinere şi reparaţii;
o Certificat de calitate;
o Certificat de garanţie.
o Declaraţie de conformitate de la producător pentru produsele ofertate, în care
este precizat şi faptul că produsele oferite sunt în garanţie şi pot fi folosite
conform standardelor pe toată perioada de garanţie acordată.

IV. CONDIŢII DE GARANŢIE
Furnizorul va garanta buna funcţionare a produselor timp de minim 18 luni de la livrare si
intrarea in exploatare (semnarea procesului verbal de recepţie ), în condiţii normale de
funcţionare.
• Garanţia sa nu fie condiţionată de manipularea, depozitarea şi exploatarea produsului
decât dacă aceste operaţiuni au fost efectuate de către alte persoane decât cele care au
fost instruite de către furnizori (în conformitate cu instrucţiunile elaborate de producător şi
puse la dispoziţia beneficiarului).
• Pentru fiecare bun livrat se va urmări buna funcţionare atât de către beneficiar, precum şi
de către furnizor pe perioada de garanţie, iar constatările vor fi înscrise într-o „fişă de
monitorizare”.
• Timpul de răspuns (intervenţie) în perioada de garanţie – la solicitarea scrisă primită din
partea beneficiarului – va fi de max. 24 ore.
• Durata de remediere a defecţiunilor / înlocuire: max. 48 ore.
V. MARCARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE
•

Marcarea produselor se face prin imprimare termică pentru identificarea acestora, astfel
încât să se poată identifica:
o Marca de fabrică a producătorului;
o Tipul produsului / materialul;
o Data fabricaţiei;
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•
•

o Semne avertizoare;
o Masa netă.
Ambalarea fiecărui produs se face astfel încât să asigure o protecţie completă în timpul
transportului, manipulării şi depozitării.
Certificat de origine (echipamentul a fost realizat într-unul din statele membre ale Uniunii
Europene sau din spaţiul PHARE – ţările în curs de negociere pentru aderare).

VI. SERVICII AFERENTE LIVRĂRII
Furnizarea va fi acceptată la plata numai pentru bunurile livrate care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii tehnice:
• Au fost transportate şi depozitate pe aplasamentul ce va fi indicat de catre beneficiar;
• S-au făcut toate testările / probele/ verificarile prevăzute si acestea sunt declarate
corespunzatoare;
• Au fost furnizate toate documentele de însoţire menţionate la căpitolul precedent.
• A fost semnat procesul verbal de receptie;
• Furnizorul va asigura prin personal specializat o instruire de minim 10 ore , pe parcursul
a 1- 2 zile a conducatorilor auto , personalului de deservire , teoretica si practica , statica
si dinamica privind descrierea, manipularea , modul de folosire a sistemului de blocare
al rotilor, al capacelor. Proceduri referitoare la intretinerile si reparatiile curente.
VII. PREVEDERI FINALE
•
•
•
•
•
•
•

Pentru fiecare produs se va urmări buna funcţionare de către beneficiar, precum şi
de către furnizor pe perioada de garanţie.
Orice alte condiţii care nu sunt prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi stipulate
la încheierea contractului dintre furnizor şi beneficiar.
Toate documentaţiile de însoţire vor fi prezentate în limba română.
Producătorul trebuie să fie atestat cu un sistem de calitate recunoscut pe plan
internaţional.
Furnizorul va fi autorizat pentru livrarea produselor de către producător (daca
diferă).
Bunurile vor fi asigurate la transport de către furnizor, până la recepţionarea
acestora.
Furnizorul produselor va anexa la formularele ofertei sale toate pliantele şi
documentaţiile disponibile legate de fiecare produs ofertat, anexe ce se constituie
ca parte a ofertei sale şi vor deveni documentaţie anexă, componentă a contractului
ce va fi atribuit.

B. C A I E T U L D E S A R C I N I AFERENT
BOXPALETI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice pe baza cărora se elaborează
de către fiecare ofertant propunerea tehnică a lucrărilor de construcţii şi de montaj a
utilajelor necesare.
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Denumirea lucrării de investiţie:
“COLECTARE SELECTIVA SI CONSTRUCTIA UNEI STATII DE SORTARE IN COMUNA
CUMPANA”

Cod Contract: RO2006/018-147.04.01.04.01.09
Cod PERSEUS: RO2006/018-147.04.01.04.01.09
,,PROGRAM PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ - Schema de investitii
pentru sprijinirea initiativelor sectorul public în sectoarele prioritare de mediu”
A.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unei investitii
semnificative in domeniul mediului din localitatea Cumpana, judetul Constanta pentru a
sprijinii autoritatile publice locale in eforturile acestora de a reduce cantitatea de deseuri si
de a stimula colectarea selectiva a deseurilor.
Acesta contribuie la obiectivul general al programului PHARE CES 2006 si anume la
dezvoltarea si implementarea politicilor si programelor pentru coeziunea economica si
sociala, prin proiecte si investitii in domeniul mediului, in conformitate cu prevederile
Planului National de Dezvoltate (PND), aspect care sa sprijine cresterea economica la nivel
national si regional, in vederea cresterii potentialului tarii si al fiecarei dintre cele opt regiuni
de dezvoltare, precum si in vederea diminuarii disparitatilor economice si sociale dintre
acestea.
Proiectul va contribui activ la reabilitatea mediului, va duce la crestera calitatii vietii si
va avea un impact pozitiv asupra sanatatii populatiei din zona de implementare.Autoritatile
locale ale comunei Cumpana vor putea sa rezolve problemele de mediu apeland la propriile
capacitati si aptitudini.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de implementarea unui
sistem de colectare selectiva si valorificare a materialelor reciclabile, in vederea reducerii
cantitatii de deseuri depozitate in comuna Cumpana si constructia unei statii de sortare a
deseurilor reciclabile.
Acestea contribuie direct la atingerea obiectivelor specifice ale sectorului Gestiunea
deseurilor:
¾ dezvoltarea si implementarea la nivel local a proiectelor de gestionare a deseurilor,
prin care va fi posibila furnizarea facilitatilor de gestionare a deseurilor in vederea
reabilitarii si protectiei mediului inconjurator;
¾ reducerea impactului asupra mediului inconjurator a depozitelor de deseuri;
¾ Introducerea colectarii si transportului deseurilor in zonele in care nu a existat pana
in momentul de fata sistem de salubrizare;
¾ imbunatatirea metodelor simple si eficiente de tratare a deseurilor intr-un raport
optim cost-beneficiu.

Grupul tinta al proiectului este format din:
¾ locuitorii comunei Cumpana (14.000)
¾ agenti economici (148)
Beneficiarii finali sunt:
-Consiliul Local Cumpana;
-locuitorii comunei Cumpana
Obiective propuse
Implementarea colectarii selective a deseurilor prin sistemul aport voluntar prin:
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construirea a 37 puncte de colectare selectiva;
achizitionarea a 163 containere de 1,1m3
achizitionarea a 37 containere de 0,66m3;
achizitionarea a unei autocompactoare de 18mc pentru transportul fractiilor
nerecuperabile precum si a refuzului rezultat de statia de sortare la depozitul de la
Costinesti;
¾ achizitionarea unei autocompactoare de 12mc pentru transportul deseurilor
reciclabile de statie de sortare.

¾
¾
¾
¾

Constructia unei statii de sortare a deseurilor reciclabile pe raza comunei Cumpana, cu
urmatoarele dotari:
¾ 1 x platforma betonata cu suprafata de 863 m2
¾ 1 x hala de sortare cu structura metalica si suprafata de 470mp.
¾ 1 x cladire social- administrativa
¾ utilaje specifice de sortare a deseurilor
Construirea şi operaţionalizarea staţiei de sortare de capacitate mică, va realiza
separarea fracţiilor valorificabile material.
Deşeurile provenite din colectare selectivă vor fi descărcate în hala de sortare. Aici
vor fi triate deşeurile de hârtie, carton, sticlă, metale, plastice, lemn şi textile. Refuzul
rezultat din sortare va fi transportat la depozitul de la Costineşti. Fracţiunile sortate vor fi
presate şi balotate în vederea valorificării.
Hala de sortare va fi formată din 2 compartimente, şi anume:
•

Compartimentul de primire a deşeurilor provenite din colectare selectivă

Compartimentul este prevăzut cu un buncăr de încărcare a benzii transportoare. Banda
transportoare va fi amplasată în plan înclinat şi va fi alimentată de un încărcător frontal.
Banda înclinată va trece prin perete către zona de sortare, unde va transfera deşeurile
pe o bandă orizontală de sortare manuală.
•

Zona de sortare

Pe linia de sortare manuală au fost amplasate un număr de 6 posturi de selectare,
dar cu posibilitatea extinderii până la un număr de 8 locuri. Fiecare angajat va stoca
deşeurile selectate într-un container amplasat în imediata apropiere. La capătul liniei de
sortare va fi amplasat un alt container pentru refuzul care va merge la depozitul
conform de la Costineşti. Deşeurile astfel sortate vor fi balotate cu ajutorul unei prese,
iar baloţii astfel creaţi vor fi stocaţi temporar in boxpaleţi cu ajutorul unui
motostivuitor până se va strânge o cantitate suficientă pentru a realiza un transport la
reciclator.
B. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Pentru realizarea acestui obiectiv al proiectului este necesara achizitionarea de
boxpaleti pentru incinta statiei de sortare in scopul depozitarii temporare a
balotilor de materiale reciclabile si sticlelor colectate, respectiv:
• BOXPALETI 2 MC = 4 BUC;
• BOXPALETI 1 MC = 20 BUC
II.

CARACTERISTICI TEHNICE
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Produsele trebuie să corespundă condiţiilor de execuţie şi testare prevăzute de
normele româneşti şi internaţionale.
Acestea vor fi însoşite de „Certificate de calitate / conformitate” emise de instituţiile
specifice abilitate, corespunzător fiecărui domeniu de activitate (de ex. ISO, TUV, SECE EX,
RAL, etc.).
I.1. CONDIŢIILE DE LUCRU
Produsele ce se intenţionează a fi achiziţionate se vor utiliza în următoarele condiţii
specifice:
•
Zona climatică: normală N. Clima specifică zonei este de tip temperat – continental,
având ca specific un regim termic moderat, umezeală relativ mare cu precipitaţii
atmosferice abundente.
•
Gradul de agresivitate al atmosferei: normal.
•
Temperatura mediului ambiant la utilizare:
o
Maximă +40°C (vara)
o
Minimă -30°C (iarna)
•
Temperatura mediului ambiant în timpul transportului şi depozitării:
o
Maximă +40°C (vara)
o
Minimă -30°C (iarna)
•
Presiunea atmosferică: 860-1060 mBarr (86.106 kPa)
•
Precipitaţii medii anuale: 700-1400 l/m².
•
Umiditatea medie relativă: 80% la 20°C.
•
Număr mediu al zilelor cu zăpadă pe an: 90 zile/a.
•
Radiaţie solară globală medie anuală: 110 kcal/cm², cu valori medii anuale cele mai
mic în luna decembrie – ianuarie (circa 2-3 kcl/cm²( iar cele maxime în luna mai-iulie
(14,5-15,2 kcal/cm²).
•
Altitudinea: sub 1500 m.
•
Produsele funcţionează în mediu intens poluat cu praf , nisip, în aer liber, expuse la
acţiunea directă a radiaţiilor solare.
I.2. DETALII TEHNICE – CARACTERISTICI PRODUSE
-

Boxpaleti metalici cu laterale din plasa metalica dispusa pe cadru metalic rectangular;
volum - 1 mc = 20 bucati; dimensiuni minime 830x1200x950 ; dimensiuni maxime
835x1240x970 . Sarcina utila - minim 1500 kg
volum - 2 mc = 4 bucati ; dimensiuni minime 880 x 1420 x 1380 ; dimensiuni maxime
900 x1500x 1500. Sarcina utila - minim 2200 kg
masa proprie - 55 - 100 kg;
fabricati dupa normele europeane ( UIC 435 - 3. sau echivalente);
Rezistent la socuri, depozitare suprapusa;
Adaptat pentru manevrarea cu motostivuitor, liza precum si orice alt tip de aparat de
acest gen;
Forma picioarelor (punctelor de reazem si fixare) ale boxpaletilor sa confere o mare
stabilitate atat cand sunt transportati cat si cand sunt depozitati suprapus;
Peretii interiori si podeaua sa fie finisate si usor curbate ;
Culoare : gri sau verde

Acestea sunt cerinte tehnice minime solicitate. Furnizorul poate prezenta si alte
caracteristici tehnice sau dotari pe care le considera necesare indeplinirii obiectivului
proiectului.
Cantitatea totală solicitată vor fi livrate în termen de maxim 2 luni de la data semnării
contractului.
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II. CONDIŢII TEHNICE ŞI DE CALITATE
•
•
•
•
•
•
•

Certificarea calităţii ISO 9001 (sau echivalent) si de mediu;
Materialele folosite trebuie să fie conformitate cu documentaţia de execuţie a
producatorului , garantat cu certificat de calitate, emis de către firma producătoare;
Forma şi dimensiunile de gabarit şi montaj trebuie să fie conform solicitarilor minime;
Produsele trebuie să corespundă condiţiilor climatice şi mecanice:
Produsele trebuie să îndeplinească condiţiile privind protecţia împotriva coroziunii;
Toate părţile competente identice din punct de vedere al construcţiei şi caracteristicilor
susceptibile de a fi înlocuite trebuie să fie interschimbabile între ele;
Produsele trebuie să îndeplinească toate condiţiile privind protecţia muncii a personalului
deservent şi auxiliar.

III. VERIFICAREA CALITĂŢII PRODUSELOR
Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, nereconditionate şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi
structura materialelor.
De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate nu vor avea
niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei ori oricărei alte acţiuni sau
omisiuni a furnizorilor şi că acesta corespunde din punct de vedere funcţional, conform
scopului de utilizare.
•
•

Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a efectua probe statice si dinamice privind
calitatea produsului, conform standardelor în vigoare
La livrare se vor prezenta obligatoriu următoarele documente, în limba română:
o Fişa tehnică a produsului;
o Instrucţiuni de exploatare, întreţinere şi reparaţii;
o Certificat de calitate;
o Certificat de garanţie.
o Declaraţie de conformitate de la producător pentru produs, în care este
precizat şi faptul că produsele oferite sunt în garanţie şi pot fi folosite conform
standardelor pe toată perioada de garanţie acordată.

IV. CONDIŢII DE GARANŢIE
Furnizorul va garanta produsul timp de minim 18 luni de la livrare si intrarea in
exploatare (semnarea procesului verbal de recepţie ), în condiţii normale de exploatare.
• Garanţia sa nu fie condiţionată de manipularea, depozitarea şi exploatarea produsului
decât dacă aceste operaţiuni au fost efectuate de către alte persoane decât cele care au
fost instruite de către furnizori (în conformitate cu instrucţiunile elaborate de producător şi
puse la dispoziţia beneficiarului).
• Pentru bunul livrat se va urmări buna funcţionare- exploatare atât de către beneficiar,
precum şi de către furnizor pe perioada de garanţie, iar constatările vor fi înscrise într-o
„fişă de monitorizare”.
• Timpul de răspuns (intervenţie) în perioada de garanţie – la solicitarea scrisă primită din
partea beneficiarului – va fi de max. 24 ore.
• Durata de remediere a defecţiunilor / înlocuire: max. 48 ore.
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V. MARCARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE
•

•
•

Marcarea produselor se face prin imprimare pentru identificarea acestora:
o Marca de fabrică a producătorului;
o Tipul produsului / materialul;
o Data fabricaţiei;
o Masa netă.
Ambalarea produsului se face astfel încât să asigure o protecţie completă în timpul
transportului, manipulării şi depozitării.
Certificat de origine (echipamentul a fost realizat într-unul din statele membre ale Uniunii
Europene .

VI. SERVICII AFERENTE LIVRĂRII
Furnizarea va fi acceptată la plata numai pentru bunurile livrate care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii tehnice:
• Au fost transportate şi depozitate pe aplasamentul ce va fi indicat de catre beneficiar;
• S-au făcut toate testările / probele/ verificarile prevăzute si acestea sunt declarate
corespunzatoare;
• Au fost furnizate toate documentele de însoţire menţionate la căpitolul precedent.
• A fost semnat procesul verbal de receptie;
• Furnizorul va asigura prin personal specializat o instruire de minim 2 ore a personalului
de deservire , teoretica si practica , statica si dinamica privind descrierea, exploatare si
proceduri referitoare la intretinerile si reparatiile curente.
VII. PREVEDERI FINALE
•
•
•
•
•
•

Orice alte condiţii care nu sunt prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi stipulate
la încheierea contractului dintre furnizor şi beneficiar.
Toate documentaţiile de însoţire vor fi prezentate în limba română.
Producătorul trebuie să fie atestat cu un sistem de calitate recunoscut pe plan
internaţional.
Furnizorul va fi autorizat pentru livrarea produselor de către producător (daca
diferă).
Bunurile vor fi asigurate la transport de către furnizor, până la recepţionarea
acestora.
Furnizorul produselor va anexa la formularele ofertei sale toate pliantele şi
documentaţiile disponibile legate de fiecare produs ofertat, anexe ce se constituie
ca parte a ofertei sale şi vor deveni documentaţie anexă, componentă a contractului
ce va fi atribuit.

C. C A I E T U L D E S A R C I N I
Cabina poarta Statie sortare
CPV: 34950000-1 – Structuri portante (cabina poarta)
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice pe baza cărora se elaborează
de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Denumirea lucrării de investiţie:
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“COLECTARE SELECTIVA SI CONSTRUCTIA UNEI STATII DE SORTARE IN COMUNA
CUMPANA”

Cod Contract: RO2006/018-147.04.01.04.01.09
Cod PERSEUS: RO2006/018-147.04.01.04.01.09
,,PROGRAM PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ - Schema de investitii
pentru sprijinirea initiativelor sectorul public în sectoarele prioritare de mediu”
A.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unei investitii
semnificative in domeniul mediului din localitatea Cumpana, judetul Constanta pentru a
sprijinii autoritatile publice locale in eforturile acestora de a reduce cantitatea de deseuri si
de a stimula colectarea selectiva a deseurilor.
Acesta contribuie la obiectivul general al programului PHARE CES 2006 si anume la
dezvoltarea si implementarea politicilor si programelor pentru coeziunea economica si
sociala, prin proiecte si investitii in domeniul mediului, in conformitate cu prevederile
Planului National de Dezvoltate (PND), aspect care sa sprijine cresterea economica la nivel
national si regional, in vederea cresterii potentialului tarii si al fiecarei dintre cele opt regiuni
de dezvoltare, precum si in vederea diminuarii disparitatilor economice si sociale dintre
acestea.
Proiectul va contribui activ la reabilitatea mediului, va duce la crestera calitatii vietii si
va avea un impact pozitiv asupra sanatatii populatiei din zona de implementare.Autoritatile
locale ale comunei Cumpana vor putea sa rezolve problemele de mediu apeland la propriile
capacitati si aptitudini.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de implementarea unui
sistem de colectare selectiva si valorificare a materialelor reciclabile, in vederea reducerii
cantitatii de deseuri depozitate in comuna Cumpana si constructia unei statii de sortare a
deseurilor reciclabile.
Acestea contribuie direct la atingerea obiectivelor specifice ale sectorului Gestiunea
deseurilor:
¾ dezvoltarea si implementarea la nivel local a proiectelor de gestionare a deseurilor,
prin care va fi posibila furnizarea facilitatilor de gestionare a deseurilor in vederea
reabilitarii si protectiei mediului inconjurator;
¾ reducerea impactului asupra mediului inconjurator a depozitelor de deseuri;
¾ Introducerea colectarii si transportului deseurilor in zonele in care nu a existat pana
in momentul de fata sistem de salubrizare;
¾ imbunatatirea metodelor simple si eficiente de tratare a deseurilor intr-un raport
optim cost-beneficiu.

Grupul tinta al proiectului este format din:
¾ locuitorii comunei Cumpana (14.000)
¾ agenti economici (148)
Beneficiarii finali sunt:
-Consiliul Local Cumpana;
-locuitorii comunei Cumpana
Obiectivul proiectului:
Staţia de sortare a deşeurilor provenite din colectarea selectivă presupune realizarea
unei incinte cu suprafaţă de cca. 1700 mp.
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În teritorul acesteia se vor realiza următoarele construcţii si facilitati:
•

racord la drumul de exploatare pe lungimea de 10 m şi lăţimea de 3 m, având
acostamente de 0,50 m.

•

platformă betonată cu suprafaţa de 863 m2 şi panta de min. 1% necesară scurgerii
apelor.

•

hala de sortare cu structura metalică şi suprafaţă de 470 mp. Hala va fi formată din 2
compartimente, şi anume: compartimentul de primire a deşeurilor provenite din
colectare selectivă, compartiment prevăzut cu un buncăr de încărcare a benzii
transportoare. Banda transportoare va fi amplasată în plan înclinat şi va fi alimentată de
un încărcător frontal.

•

cladire cu rol administrativ în care vor fi amplasate şi grupurile sanitare care deservesc
facilitatea, cu o suprafaţă de 77 mp. şi va asigura următoarele facilităţi: 1 birou, 2
vestiare pentru femei şi bărbaţi, grupuri sanitare diferenţiate pe sexe.;

•

alimentarea cu apă, canalizarea şi alimentarea cu energie electrică a obiectivului se vor
realiza din reţeua publică a comunei Cumpăna;

•

împrejmuirea incintei pe toate laturile cu panouri din plasă de sîrmă pe stâlpi metalici;

•

plantaţie de protecţie pe toate laturile şi spaţii verzi pe o suprafaţă de 188 mp;

•

cântar cu suprafaţă de 102 mp şi cabina cântar de tip container. Cântarul va fi
amplasat imediat la intrarea în incinta staţiei de sortare pe drumul de acces, astfel încât
toate utilajele de transport să poată fi cântărite atât la intrare cât şi la ieşire. Cântarul va
fi deservit de o cabină prefabricată tip container în care se va instala 1 calculator
care să preia informaţiile transmise de senzorii cântarului. Cota la care se va
realiza fereastra cabinei va fi determinată astfel încât schimbul dintre operatorul
de la cantar şi şofer să se realizeze în mod direct.
B. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
pentru
achizitionarea unui container prefabricat cu destinatia CABINA POARTA

III.

CARACTERISTICI TEHNICE

Echipamentele trebuie să corespundă condiţiilor de execuţie şi testare prevăzute de
normele româneşti şi internaţionale.
Acestea vor fi însoşite de „Certificate de calitate / conformitate” emise de instituţiile
specifice abilitate, corespunzător fiecărui domeniu de activitate (de ex. ISO, TUV, SECE EX,
RAL, etc.).
I.1. CONDIŢIILE DE LUCRU
Produsul ce se intenţionează a fi achiziţionat se va utiliza în următoarele condiţii specifice:
•
Zona climatică: normală N. Clima specifică zonei este de tip temperat – continental,
având ca specific un regim termic moderat, umezeală relativ mare cu precipitaţii
atmosferice abundente.
•
Gradul de agresivitate al atmosferei: normal.
•
Temperatura mediului ambiant la utilizare:
o
Maximă +40°C (vara)
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•
•
•
•
•
•
•
•

o
Minimă -30°C (iarna)
Temperatura mediului ambiant în timpul transportului şi depozitării:
o
Maximă +40°C (vara)
o
Minimă -30°C (iarna)
Presiunea atmosferică: 860-1060 mBarr (86.106 kPa)
Precipitaţii medii anuale: 700-1400 l/m².
Umiditatea medie relativă: 80% la 20°C.
Număr mediu al zilelor cu zăpadă pe an: 90 zile/a.
Radiaţie solară globală medie anuală: 110 kcal/cm², cu valori medii anuale cele mai
mic în luna decembrie – ianuarie (circa 2-3 kcl/cm²( iar cele maxime în luna mai-iulie
(14,5-15,2 kcal/cm²).
Altitudinea: sub 1500 m.
Produsele funcţionează în mediu intens poluat cu praf de steril, marne, nisip, în aer
liber, expuse la acţiunea directă a radiaţiilor solare.
I.2. DETALII TEHNICE – CARACTERISTICI PRODUSE

Cabina poarta sa fie sub forma unui modul prefabricat care poate fi folosit singur sau
combinat cu alte module, daca situatia pe viitor va impune.
Aceasta va fono si termoizolata, prevazuta cu 2 geamuri termopan cu tamplarie pvc si o
usa de acces, instalatie electrica proprie si circuit de telefonie inglobat in pereti
STRUCTURA
- Profile metalice : trase la rece de grosime minim 2 mm
- Material: otel zincat la cald , in conformitate cu EN 10025
- Accesorii: 4 puncte de prindere in cadrul acoperisului;
- stresini pentru apele meteorice in profilele perimetrice ale acoperisului, jgheaburi pluviale
din PVC in interiorul montantilor de colt
PERETII
Realizati din panouri autoportante izolati cu poliuretan, avand urmatoarele caracteristici:
-Suprafata exterioara: tabla zincata pre-vopsita
-Izolatia: rigidizata la putere izolanta inalta pe baza de rasini poliuretanice ignifuge (PUR),
grosime minim 40 mm, densitate minim 40 Kg/mp
-Suprafata interioara: tabla zincata pre-vopsita
-Imbinari panouri: cu garnitura pentru excluderea patrunderii apei de plloaie si impotriva
prafului
PARDOSEALA
Compozitie:
-structura: realizata din profile trase la rece de grosime 2 mm, sudate intre ele pe perimetre
si legate transversal prin profile metalice
-pardoseala realizata din panouri de placaj, minim 18 mm, fixate prin suruburi autofiletante,
acoperite cu foi de protectie din materiale sintetice, lipite cu adeziv corespunzator, cu
imbinarile sudate si lipide .
ACOPERISUL
-Structura: realizata din profile trase la rece de grosime minim 2 mm, sudate intre ele pe
perimetre; profilele sa fie astfel formate incat sa permita colectarea de la jgheab a apelor
meteorice.
-Suprafata exterioara: tabla zincata pre-vopsita
-Izolatia: rigidizata la putere izolanta inalta pe baza de rasini poliuretanice ignifuge (PUR),
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grosime minim 40 mm, densitate minim 40 Kg/mp
-Suprafata interioara: tabla zincata pre-vopsita
FERESTRE:
Modulul va fi prevazut cu doua ferestre de tipul:
* deschidere cu grilaj de protectie
* Dimensiuni: 920- 950 x h 1020- 1050 mm
* Structura: profile de aluminiu prevopsit
* Geam: simplu, grosime 4 mm
Dispunerea : conform schitei
ACCES:
Usa externa: deschidere laterala interioara, plina, fono si termoizolata
* Dimensiunile usii: l = 950 - 1010 x h 2020 - 2050 mm
* Structura: profile de aluminiu pre-vopsit
Dispunerea : conform schitei
INSTALATIE ELECTRICA
Standard: instalatia sa fie realizata in conformitate cu standardele europene in vigoare;
materialele sa fie marcate IMQ
Tensiune de alimentare: 220
Dotarile:
-Intrerupator 1 buc
-Prize interioare = 1 buc
-Tub neon 1x36 W = 2 buc
-Tablou electric cu sigurante automate 1 buc
-Priza exterioara alimentare protectie
DIMENSIUNI CABINA
L = 3 - 3,20 m
l = 2,20 - 2,50 m
h = 2,50 - 2,70 m
SISTEM CLIMATIZARE INTERIOR
AMPLASAREA
Se va monta pe o platforma de beton.
DURATA MEDIE DE VIATA minim 8 ani.
Acestea sunt cerinte tehnice minime solicitate. Furnizorul poate prezenta si alte
caracteristici tehnice sau dotari pe care le considera necesare indeplinirii obiectivului
proiectului.
Cantitatea totală solicitată vor fi livrate în termen de maxim 2 luni de la data semnării
contractului.
II. CONDIŢII TEHNICE ŞI DE CALITATE
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•
•
•
•
•
•
•

Certificarea calităţii ISO 9001 (sau echivalent)
Materialele folosite trebuie să fie conformitate cu documentaţia de execuţie a
producatorului , garantat cu certificat de calitate, emis de către firma producătoare;
Forma şi dimensiunile de gabarit şi montaj trebuie să fie conform solicitarilor minime;
Produsele trebuie să corespundă condiţiilor climatice şi mecanice:
Produsele trebuie să îndeplinească condiţiile privind protecţia împotriva coroziunii;
Toate părţile competente identice din punct de vedere al construcţiei şi caracteristicilor
susceptibile de a fi înlocuite trebuie să fie interschimbabile între ele;
Produsul trebuie să îndeplinească toate condiţiile privind protecţia muncii a personalului
deservent şi auxiliar.

III. VERIFICAREA CALITĂŢII PRODUSELOR
Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat prin contract este nou,
nefolosit şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor.
De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că produsul furnizat nu va avea
niciun efect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei ori oricărei alte acţiuni sau
omisiuni a furnizorilor şi că acesta corespunde din punct de vedere funcţional, conform
scopului de utilizare.
•
•

Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a efectua probe statice si dinamice privind
calitatea produsului, conform standardelor în vigoare
La livrare se vor prezenta obligatoriu următoarele documente, în limba română:
o Fişa tehnică a produsului;
o Instrucţiuni de exploatare, întreţinere şi reparaţii;
o Certificat de calitate;
o Certificat de garanţie.
o Declaraţie de conformitate de la producător pentru produs, în care este
precizat şi faptul că produsele oferite sunt în garanţie şi pot fi folosite conform
standardelor pe toată perioada de garanţie acordată.

IV. CONDIŢII DE GARANŢIE
Furnizorul va garanta produsul timp de minim 18 luni de la livrare si intrarea in
exploatare (semnarea procesului verbal de recepţie ), în condiţii normale de exploatare.
• Garanţia sa nu fie condiţionată de manipularea, depozitarea şi exploatarea produsului
decât dacă aceste operaţiuni au fost efectuate de către alte persoane decât cele care au
fost instruite de către furnizori (în conformitate cu instrucţiunile elaborate de producător şi
puse la dispoziţia beneficiarului).
• Pentru bunul livrat se va urmări buna funcţionare- exploatare atât de către beneficiar,
precum şi de către furnizor pe perioada de garanţie, iar constatările vor fi înscrise într-o
„fişă de monitorizare”.
• Timpul de răspuns (intervenţie) în perioada de garanţie – la solicitarea scrisă primită din
partea beneficiarului – va fi de max. 24 ore.
• Durata de remediere a defecţiunilor / înlocuire: max. 48 ore.
V. MARCARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE
•

Marcarea produselor se face prin imprimare pentru identificarea acestora:
o Marca de fabrică a producătorului;
o Tipul produsului / materialul;
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•
•

o Data fabricaţiei;
o Masa netă.
Ambalarea produsului se face astfel încât să asigure o protecţie completă în timpul
transportului, manipulării şi depozitării.
Certificat de origine (echipamentul a fost realizat într-unul din statele membre ale Uniunii
Europene .

VI. SERVICII AFERENTE LIVRĂRII
Furnizarea va fi acceptată la plata numai pentru bunurile livrate care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii tehnice:
• Au fost transportate şi depozitate pe aplasamentul ce va fi indicat de catre beneficiar;
• S-au făcut toate testările / probele/ verificarile prevăzute si acestea sunt declarate
corespunzatoare;
• Au fost furnizate toate documentele de însoţire menţionate la căpitolul precedent.
• A fost semnat procesul verbal de receptie;
• Furnizorul va asigura prin personal specializat asistenta la amplasarea cabinei pe
locatia pregatita de catre constructorul statiei de sortare si va efectua o instruire de
minim 2 ore a personalului de deservire , teoretica si practica , statica si dinamica
privind descrierea, exploatare si proceduri referitoare la intretinerile si reparatiile
curente.
VII. PREVEDERI FINALE
•
•
•
•
•
•

Orice alte condiţii care nu sunt prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi stipulate
la încheierea contractului dintre furnizor şi beneficiar.
Toate documentaţiile de însoţire vor fi prezentate în limba română.
Producătorul trebuie să fie atestat cu un sistem de calitate recunoscut pe plan
internaţional.
Furnizorul va fi autorizat pentru livrarea produselor de către producător (daca
diferă).
Bunurile vor fi asigurate la transport de către furnizor, până la recepţionarea
acestora.
Furnizorul produselor va anexa la formularele ofertei sale toate pliantele şi
documentaţiile disponibile legate de fiecare produs ofertat, anexe ce se constituie
ca parte a ofertei sale şi vor deveni documentaţie anexă, componentă a contractului
ce va fi atribuit.

INTOCMIT
Ing. IUTU MARIAN
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SCHITA AMPLASARE FERESTRE SI USA

Ferestre

Usa acces
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SECŢIUNEA IV
FORMULARE
Formularul nr.1

OFERANTUL
.............................

Înrestrat la sediul autorităţii contractante
sub nr......./........

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către......................................................................................
(denumirea autorităţii cotractante şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial al României, Partea a VI,
nr...........,
din...........,
privind
aplicarea
procedurii
pentru
atribuirea
contractului...............(denumirea
contractului
de
achiziţie
publică)....................
noi.............................(denumirea
ofertantului)....................................................
vă
transmitem alăturat următoarele:
1. Documentul ... (tipul, seria/numărul, emitentul)........... privind garanţia pentru
participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia
pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de
........... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării:
............................
Cu stimă:
Ofertant,
...........................
(semnătura autorizată)
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Formularul nr. 2
BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,
(denumirea contractului de achizitie publica)

noi ____________________, avand sediul inregistrat la ______________________,
(denumirea bancii)

(adresa bancii)

ne obligam fata de _____________________________________ sa platim suma de
(denumirea autoritatii contractante)

__________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba
(in litere si in cifre)

obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea
contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei
uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate
(denumirea/numele)

a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ___________________.
Parafata de Banca _______in ziua ______ luna ________ anul ______ .
(semnatura autorizata)
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Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant imputernicit ai S.C. ………………………………. cu
sediul in Localitatea…………………….. str. ………………….., nr. ……., declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals
in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de cesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la
activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.
De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta
candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala,fiind nominalizat ca subcontractant
in cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de ……………………………………….
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii……………….

Operator economic,
(semnatura autorizata)
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Formularul nr.4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a) S.C......................................................................................... cu sediul în Str
.............................., nr........, Localitatea.............................., înregistrată la Oficiul Registrul
Comerţului sub nr......................................, CIF.............................., atribut fiscal.........., în
calitate de ofertant / candidat / concurent la procedura de LICITATIE DESCHISA pentru
atribuirea cointractului de achiziţie publică având ca
obiect...............................................(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul
CPV), la data de .................( zi/lună/an), organizată de
...................................................(denumirea autorităţii contractante), declar pe propia
răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu
cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situatiile
prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stablit până la data
solicitată.
c¹) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din
motive imputabile mie, fapt care să fi produs sau este de natură să producă grave
prejudicii beneficiarului contractului;
d) nu am 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.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
La prezenta declaratie se vor atasa certificatele, caziere judiciare sau alte acte doveditoare
care sa demonstreze ca ofertantul nu se incadreaza in una din situatiile mentionate mai sus,
precum si indeplinirea obligatiilor de plata privind impozitele, taxele si datoriile catre stat,
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inclusiv cele locale, precum si plata contributiei la asigurarile sociale (formulare standard
emise de catre autoritatile competente ale tarii de rezidenta a ofertantului). Toate
certificatele si declaratiile trebuie sa fie valabile la termenul limita de depunere al ofertelor
mentionat in anuntul de participare si sa acopere cel putin perioada ultimului an financiar.
Data completarii ._________________
Ofertant,
……..................................
semnatura autorizata)
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Formularul nr. 5
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind inexistenta starii de faliment

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului
economic-peroana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de
.........................
[
se
mentioneaza
procedura]
pentru
achizitia
de
.................................................................................. [se insereaza, dupa caz, denumirea
podusului, seriviului sau lucrarii si codul CPSA/CPV], la data de.............. [se insereaza
data], organizata de ................................................ [se insereaza numele autoritatii
contractante],
declar pe proprie raspundere ca:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii, De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară
cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a);
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt
pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Ofertant,
………………………….
(semnatura autorizata )
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CANDITATUL/OFERTANTUL:
....................................................

Formular nr.6

INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare: .................................................
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ............................................................
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale: ......................................................
8. Principala piaţă a afacerilor: .......................................................................
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:
Anul

Cifra de afaceri anuală la 31 Cifra de afaceri anuală la
decembrie (RON)

31 decembrie (echivalent
EURO)

1.
2.
3.
Media
anuală:
Operator economic,
...........................................
(semnatura autorizată)
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Formular nr. 7
CANDIDATUL/OFERTANTUL
....................................................

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
FURNIZARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI

1.
Subsemnatul,
reprezentant
_________________________________________________,

imputernicit

(denumirea/numele

si

al
sediul/adresa

candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in
scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
_________________________________________________ cu privire la orice aspect
tehnic si financiar in
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
legatura cu activitatea noastra.
4.
Prezenta
declaratie
este
valabila
pana
___________________________________________________ .

la

data

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Ofertant,
......... .....................
(semnatura autorizata )
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de

Formular 7a
Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

0

1

Codul
Denumirea/numele
Calitatea in
CPV beneficiarului/clientului. prestatorului*)
Adresa
2

3

4

Pretul total al
contractului
(lei)

Procent
indeplinit de
prestator (%)

Cantitatea
(U.M.)

Perioada
de derulare
a
contractului

5

6

7

8

1
2
.....

Operator economic,
..................................................
(semnătura autorizată)
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Formular nr. 8
CANDIDATUL/OFERTANTUL
..................................................
EXPERIENŢA SIMILARĂ*)
1. Denumirea şi obiectul contractului: ……………………………………..
Numărul şi data contractului:……………………………………
2. Denumirea-numele beneficiarului/clientului:…………………………….
Adresa beneficiarului/clientului:…………………………………..
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
I-I contractant unic sau contractant conducător
I-I contractant asociat
I-I subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimată în

exprimată în

moneda în care

echivalent

s-a incheiat

euro

contractul
a) iniţială (la data semnării contractului)………………

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

b) finală (la data finalizării contractului).......................

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

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul
lor de soluţionare................................................................................................
6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte
relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa
similară:..............................................................................................................
Ofertant
..........................
(semnătura autorizată)
*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract.
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OPERATOR ECONOMIC

Formular nr. 9

DECLARATIE PRIVIND PERSONALUL DESEMNAT PENTRU DERULAREA
CONTRACTULUI
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ______________________,
(denumirea/numele
si
sediul/adresa
candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc
oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
autoritatii contractante ______________________________________________
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de __________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
PERSONALUL IMPLICAT IN DERULAREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE
Pozitia in
Nume
Atributiuni
Experienta (in
cadrul
persoana
pentru
ani) in functia
echipei
implementarea
actuala
contractului
......................
.....................
Anexat la declaratie sunt prezentate CV-urile personalului cu atributii cheie in
derularea contractului de achizitie publica (Formular 9a).
Data completarii ......................
Ofertant,
………… ……………….
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(semnatura autorizata )
Formular 9a
CURRICULUM VITAE
1. Funcţia propusă pentru contract:
2. Naţionalitate:
3. Data naşterii (ziua/luna/anul):
4. Numele firmei:
5. Numele echipei:
6. Profesie:
7. Numărul de ani în firmă:
8. Calificări relevante pentru contract:
9. Pregătire profesională de bază şi instruiri:
10. Numărul de ani de experienţă:
11. Descrierea sumară a proiectelor în care am participat:
12. Istoricul experienţei profesionale de la absolvire:
13. Limbi cunoscute: (descrise prin calificativele excelent, bine, satisfăcaător,
slab)
Vorbit,

Citit,

Scris,

Subsemnatul declar pe propria răspundere că datele biografice descrise mai
sus sunt corecte şi că ele descriu calificarea şi experienţa mea profesională.
Confirm că dacă (inserează numele firmei) va fi câştigătorul pentru aceste
servicii sunt disponibil să preiau sarcinile tehnice descrise în ofertă.
Nume, prenume şi semnătură....................................................................
Semnătura autorizată a reprezentantului firmei ofertante..........................
Data (ziua/luna/anul).................
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CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________

Formular nr. 10

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT
INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ____________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc
oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta
declaratie.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,
banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
autoritatii contractante ______________________________________________
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ___________________.
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Nr.c
rt.

Denumire
subcontractant

Specializare
subcontracta
nt

Partea/partile din
contract ce
urmeaza a fi
subcontractate

Procentul din
valoarea
contractului
reprezentat de
serviciile ce
urmeaza a fi
subcontractate

Acord
subcontract
or cu
specimen
de
semnatura

Ofertant,
..………… ……………….
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(semnatura autorizata )
Formular nr. 11
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai
ofertantului _________________________________________________, ne
(denumirea/numele ofertantului)
oferim ca, in conformitate
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa
prestam ___________________________________pentru suma de/la un tarif/la
(denumirea serviciului)
un tarif mediu de
(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei,
(suma in litere si in cifre)
reprezentand
________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in
valoare de
(suma in litere si in cifre)

_________________________lei.
(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita
castigatoare, sa prestam serviciile in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
__________
___________________zile,
respectiv
pana
la
data
de
___________________________, si
(durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta
oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta
noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_|
depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un
formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
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6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita
ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu
prevederile din documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut
pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat
sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numeleofertantul)
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Formular nr. 12
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
1. Valoarea maxima a lucrarilor

_________

(% din pretul total ofertat)

executate de subcontractanti
2. Garantia de buna executie va
fi constituita sub forma:
_________
in cuantum de:

_________

(% din pretul total ofertat)

3. Perioada de garantie de buna
executie
_________ luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare
(durata de la data
primirii ordinului de incepere
a lucrarilor pana la data inceperii executiei) _________

zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor (de la data
semnarii contractului)
_________ zile calendaristice
6. Penalizari pentru intarzieri
la termene intermediare si
la termenul final de executie

_________

(% din valoarea care trebuia
sa fie realizata)

7. Limita maxima a penalizarilor

_________

(% din pretul total ofertat)

8. Limita minima a asigurarilor

_________

9. Perioada medie de remediere
a defectelor
_________

(% din pretul total ofertat)

zile calendaristice

10. Limita maxima a retinerilor din situatiile
de plata lunare (garantii, avansuri etc.) _________
plata
lunare)
OFERTANT,
..........................
(semnatura autorizata)
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(% din situatiile de

Formular nr. 13
Banca
............................
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNA EXECUŢIE
Către ...........................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)
Cu privire la contractul de achiziţie publica .................... (denumirea contractului),
încheiat
între ......................, în calitate de contractant, şi ........................, în calitate de
achizitor, ne
obligam prin prezenta sa plătim în favoarea achizitorului, pana la concurenta
sumei de
..................., reprezentând ..............% din valoarea contractului respectiv, orice
suma cerută de
acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea
obligaţiilor ce revin
contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie
publica mai sus
menţionat.
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio alta formalitate
suplimentară din
partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă pana la data de ............................
În cazul în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească perioada de
valabilitate a
garanţiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra
angajamentului
băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de
garanţie isi
pierde valabilitatea.
Parafată de Banca ............ în ziua .......... luna .......... anul .........
(semnatura autorizata)
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MODEL CONTRACT
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA CUMPANA
CONSILIUL LOCAL

Str.Sos.Constantei nr.132
tel/fax: 0241/ 739.003
email:primaria_cumpana@yahoo.com
web site: www.primaria-cumpana.ro

Contract de furnizare
nr.______________data_______________
Preambul
În temeiul OUG 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 si 97/2007, s-a încheiat
prezentul contract de furnizare de produse, între

PRIMARIA CUMPANA , Soseaua Constantei nr. 132 , telefon/fax
739003, cod fiscal R 4618170 , reprezentată prin doamna Ec. MARIANA
GAJU, Primar Comuna CUMPANA , în calitate de achizitor, pe de o
parte
şi
denumire
operatorul economic
...............................................
adresa sediu
…………………
........................................................................
telefon/fax
.......................................... număr de înmatriculare ..................................... cod fiscal
...................................
cont
(trezorerie,
bancă)
.............................................................................................................. reprezentat prin
................................................................................................ (denumirea conducătorului)
funcţia...............................................
în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
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c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;
d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le
furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa
tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului
prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea
produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform INCOTERMS 2000 –
Camera Internaţională de Comerţ (CIC).
i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu
se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului

„Furnizare de containere pentru colectare selectiva deseuri , boxpaleti
si cabina poarta statie sortare, Comuna Cumpana judetul Constanta „
CPV : 446138800-8 - Containere pentru deşeuri
CPV: 44619500-7 – Cutii paleti (boxpaleti)
CPV: 34950000-1 – Structuri portante (cabina poarta)
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In cadrul Proiectului
“COLECTARE SELECTIVA SI CONSTRUCTIA UNEI STATII DE SORTARE
IN COMUNA CUMPANA”
Cod Contract: RO2006/018-147.04.01.04.01.09
Cod PERSEUS: RO2006/018-147.04.01.04.01.09
,,PROGRAM PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICÃ ŞI SOCIALÃ - Schema de
investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorul public în sectoarele prioritare de
mediu”
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze şi să puna in
functiune, să asigure service-ul , instruirea si pregatirea personalului în perioada
convenita si in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si oferta, produsele
definite în prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul
convenit în prezentul contract.
5. Preţul contractului
5.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi a serviciilor accesorii
prestate, este de ………. LEI, echivalent …….. euro , la care se adaugă ……… TVA.
5.2. Valoarea de referinta pentru echivalenta LEU – EURO este cursul INFOEURO .
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de .................zile, începând de la data de …….
6.2 . Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ....
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data
de ......
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- ofertele tehnice si financiare depuse;
- graficul de livrare;
- documentatiile tehnice si de garantie pentru produsele furnizate;
- scrisoarea de garantie bancara aferenta garantiei de buna executie.
9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele
prezentate în propunerea tehnică.
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9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în
propunerea tehnică, anexă la contract.
9.3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în
legatură cu produsele achiziţionate, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu
excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului
de sarcini întocmit de către achizitor.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul
convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile se efectueaza in LEI intr-un
cont al furnizorului deschis la Trezoreria Statului. Plata se efectueaza integral , dupa
efectuarea tuturor verificarilor, testelor ,conform prevederilor din caietul de sarcini.
10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea
perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a beneficia de reactualizarea sumei de
plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a plăţii.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească
obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului, in raport cu
prejudiciul creat , respectiv 0.05 % pe zi.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o
sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, raportata la 0,05 % pe zi.
11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi,
în mod culpabil ţi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept
reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu
condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale
a contractului.

Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului

64

12.1 - (1) Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în
cuantum de 5 % până la intrarea în efectivitate a contractului. Garantia de buna executie
se va constitui prin Scrisoare de garantie bancara care devine anexa la contract.
12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de
începere a contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de
bună execuţie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte nu îşi execută, execută cu
întârziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract..
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia
de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost
respectate.
12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie conf. Prevederilor HG
925/2006 Art. 90 al. 1 în termen de 14 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.
12.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
13. Recepţie, inspecţii şi teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
13.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere
a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la
prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea
reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
13.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se
vor face la destinaţia finală a produselor, Comuna Cumpana, Jud. Constanta.
13.4 - Dacă vreunul din produsul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor,
achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul
contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă
specificaţiilor lor tehnice.
13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va
fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor,
cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la
destinaţia finală.
13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării
garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.
14. Ambalare şi marcare
14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă la
conditiile de transport şi depozitare în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la
destinaţia finală specificata.
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14.2 – Se vor mentine aceleasi conditii de ambalare, marcare , etichetare ale
producatorului iar documentaţia tehnica originala va fi completa cu toate avizele necesare
si obligatoriu va fi in limba romana.
14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare
protecţiei produselor ( foi de protecţie, ambalaje diferite ale accesoriilor etc) ramân în
proprietatea achizitorului.
15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
15.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de
achizitor respectând:
a) datele din graficul de livrare, şi
b) termenul comercial stabilit;
15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atat
achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numarul
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încarcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
- certificate de calitateale produselor
- alte certificate, documente ce atesta calitatea produselor ce urmeaza a fi furnizate.
15.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate se face după
recepţie, prin incheierea Procesului verbal semnat de către reprezentantii celor doua
parti.
15.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile clauzelor recepţiei produselor.
16. Asigurări
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi
livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit.
17. Servicii
17.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi
serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului, asa cum s-a
angajat prin oferta.
17.2. - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită,
cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie
asumată prin contract.
18. Perioada de garanţie acordată produselor
18.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite, de ultimă generaţie şi incorporeaza toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi
structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta ca toate
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produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului,
materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul e cerut în
mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi ca
acestea vor funcţiona în condiţii normale.
18.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în
propunerea tehnică.
(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea la
destinaţia finală.
18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere
sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
18.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia
defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare
pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele
defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii
produsului.
18.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi
spezele furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.
19. Ajustarea preţului contractului
19.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
20. Amendamente
20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi
prevăzute la data încheierii contractului.
21. Subcontractanţi
21.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care părţi din contract le subcontractează, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat
contractul cu achizitorul.
21.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzator faţă de achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
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(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
îşi îndeplinesc partea lor din contract.
21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a
îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul
contractului şi va fi notificată achizitorului.
22. Întarzieri în îndeplinirea contractului
22.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada înscrisa
în graficul de livrare.
22.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de
livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util,
achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se
face cu acordul parţilor, prin act adiţional.
22.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita
penalităţi furnizorului in cuantum de 0,05 % pe zi.
23. Cesiunea
23.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin
contract.
23.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau
orice alte obligaţii asumate prin contract.
24. Forţa majoră
24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
24.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
24.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
25. Soluţionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau
în legatură cu îndeplinirea contractului.
25.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
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disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României,
fie de către instanţele judecătoreşti din Romania.
27 Limba care guvernează contractul
27.1 - Limba care guvernează contractul este LIMBA ROMÂNĂ.
28. Comunicări
28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
29. Legea aplicabilă contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor

Furnizor

PRIMAR
Ec. MARIANA GAJU

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

JURIDIC
Jr. NICOLAE SORIN DANIEL
CONTABIL SEF
MARIANA MARTOIU

69

