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CAIET DE SARCINI
Privind achiziția de servicii de colectare, transport si neutralizare gunoi menajer, colectarea
selectivă si transportul in vederea reciclarii deșeurilor

CPV:90511000-2 Servicii de colectare a deșeurilor menajere
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei și
constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează oferta tehnică si financiara de către ofertant.
Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale , nerespectarea acestora ducând la eliminarea
ofertei.
AUTORITATEA CONTRACTANTA
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în str.
Avrig nr.72-74, sector 2, București

I.

OBIECTUL CONTRACTULUI

- Prestare servicii de colectare, transport si neutralizare gunoi menajer, colectarea selectiva si
transportul in vederea reciclarii deseurilor.
- Durata contractului este până la data de 31.12.2018. Durata contractului se poate prelungi cu
maxim 4 luni în exercițiul bugetar al anului 2019, în aceleași condiții de tarif și cu condiția
existenţei resurselor financiare alocate cu această destinaţie Contractul va intra în vigoare
începând cu data semnării acestuia. Obligația de plată a contractului pe perioada prelungirii
acestuia prin act adițional, se va face sub condiție rezolutorie la dată alocării resurselor financiare
cu această destinație, prin bugetul de stat aprobat în exercițiul financiar al anului 2019.

II.

SCOPUL CONTRACTULUI

Contractul va asigura servicii de colectare, transport si neutralizare gunoi menajer,colectarea
selectiva si transportul in vederea reciclarii deșeurilor în toate cele șase sedii D.S.M.P.B mentionate
la punctul III din prezentul Caiet de Sarcini.
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III.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Direcția de Sanatate Publică București prin compartimentul de specialitate solicita servicii de
colectare, transport si neutralizare gunoi menajer, colectarea selectiva si transportul in vederea
reciclarii deseurilor după cum urmează:

SPECIFICAȚII TEHNICE
Nr.
crt

Adresa punct de
lucru

Denumire serviciu

1.

Avrig 72-74, S2

2.

Spiru Haret 14
,S1
Calea
Dudești102-104,
S3
Reconstrucției
nr.6, S3

3.

4.

5.

Pache
Protopopescu
nr.39, S2
Precupeții Vechi
nr.1

6.

Colectare transport si
depozitare deșeuri
Colectare transport si
depozitare deșeuri
Colectare transport si
depozitare deșeuri

Recipienți
folosiți pentru
precolectare
11X240l PR
*3X240l
3X240l PR
*3X240l
1X1.1 PR
*3X240l

Colectare transport si
depozitare deșeuri
Colectare transport si
depozitare deșeuri

Ritm de
ridicare
1/sapt.
1/2/luna
1/sapt
1/luna
2/sapt.
1/luna

Cantitate
min.
lunara
6MC
2mc
6MC
1mc
4.4MC
1mc

Interval
orar
orientativ
08-16
08-16
08-16
08-16
08-16
08-16

2X240l PR
*3X240l

1/sapt
1/luna

2M
1mc

08-16
08-16

3X240l PR
*3X2340l

1/sapt
1/luna

3MC
1mc

08-16
08-16

Colectare la cerere
transport si
depozitare deșeuri

Ridicarea gunoiului se va face cu respectarea graficelor de lucru la fiecare sediu al D.S.P.M.B.
cu bon de confirmare privind ridicarea pubelelor, respectiv a containerelor.
-Firma declarata castigatoare iși va dimensiona structura de personal si parcul de
autospeciale si echipamente destínate colectarii si transportului deșeuri menajere ,in funcție de
cantitatea de lucrari ,avand in vedere respectarea cu strictețe a graficului de colectare stabilit in
caietul de sarcini.
- Personalul deservent al autospecialelor de colectare si transport al deseurilor menajere au
obligația sa nu lase resturi de deseuri in punctele de precolectare.
IV.

VALOAREA CONTRACTULUI

- Pentru servicii de colectare, transport si neutralizare gunoi menajer, colectarea selectiva si
transportul in vederea reciclarii deseurilor tariful maxim pentru deseuri menajere este de
30lei/mc fara TVA, valoarea maxim estimata contract este de 12 480 lei fara TVA pentru
8 luni.
- Colectare,transport si depozitare deseuri reciclabile - 0 Lei/mc
V.

DURATA CONTRACTULUI
- Durata contractului este până la data de 31.12.2018
-

Durata contractului se poate prelungi cu maxim 4 luni în exercițiul bugetar al anului
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2019, în aceleași condiții de tarif și cu condiția existenţei resurselor financiare alocate cu această
destinaţie, valoare maxim estimată pentru perioada cuprinsă între 01.05.2018-31.12.2018 fiind de
12480 lei fără TVA (14851,20 lei cu TVA). Obligația de plata a contractului pe perioada prelungirii
acestuia prin act adițional, se va face sub condiție rezolutorie la dată alocării resurselor financiare
cu această destinație, prin bugetul de stat aprobat în exercițiul financiar al anului 2019.
.
Plata se va face prin Ordin de Plata in contul furnizorului deschis la Trezoreria teritoriala de care
apartine.
Plata se va face in maxim 60 zile lucratoare de la data primirii facturii de catre reprezentantul
achizitorului.
VI.

OFERTA
PROCEDURA APLICATĂ: ACHIZIȚIE DIRECTĂ
CRITERIU DE ATRIBUIRE – PREŢUL CEL MAI SCĂZUT

.
•

Firmele vor depune în plic sigilat la dată comunicată în ANUNȚUL PUBLICITAR din
SEAP :dovada postării în SEAP a ofertei financiare (captură de ecran), propunerea tehnică și
propunerea financiară, precum și celelalte documente solicitate prin Documentația de atribuire
din Caietul de sarcini ( în original sau copie conform cu originalul).
• Plicurile sigilate vor putea fi depuse la sediul autorității contractante din Strada Avrig nr. 7274, sector 2, București - Registratură - program de lucru cu publicul: Luni - Joi orele 10.00 15.30 și Vineri orele 12.00 - 13.30.
Propunerea financiara se va prezenta sub forma de pret exprimat in lei/mc gunoi menajer/deseuri
colectate selectiv, fara TVA.
Pretul ofertat va ramane nemodificat pe toata durata de derulare a contractului, (perioada 01.05.2018
– 31.12.2018), respectiv perioada de prelungire prin acte aditionale in anul 2019, dar un mai mult de 4
luni, daca nu intervin reglementari ale tarifelor stabilite de catre A.N.R.S.C.
Nu se accepta oferta financiara alternativa.
Propunerea tehnica va fi elaborata conform cerintelor cuprinse in Caietul de sarcini .
NOTA: Ofertele trimise dupa data si ora limita de depunere sau la alt nr. de fax , adresa de
e-mail , adresa postala, vor fi considerate inacceptabile si excluse din competitie.
Caietul de sarcini se va afisa pe SITE-ul D.S.P.M.B. la rubrica ,,informatii publice’’, folder
,,Achizitii publice’’ Data limita de depunere a ofertelor se va publica in ANUNTUL PUBLICITAR
DIN SEAP.
VII. DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE va cuprinde :
•
•
•
•
•
•
•

Fisa de informatii generale ( date despre firma ).
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului(CUI)
Experiență similară- Lista cu principalele contracte încheiate în ultimii trei ani.
Alte autorizații și certificate pe care ofertantul le consideră relevante
Autorizatia de mediu.
Proceduri de lucru

Lipsa unui/unor documente din cele enumerate mai sus poate duce la respingerea ofertei
ca neconformă.
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Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. Ofertantii au obligativitatea sa faca dovada
indeplinirii cerintelor tehnice din caietul de sarcini.; in caz contrar oferta este respinsa ca fiind
neconforma.
Durata contractului 01.05.2018-31.12.2018, ( 8 luni ) cu posibilitate de prelungire maxim 4 luni in
exercitiul bugetar al anului 2019.
Nerespectarea conditiilor din prezentul „Caiet de sarcini ” cu “Specificatiile tehnice” incluse
in acesta, va duce la respingerea ofertei ca fiind neconforma conf. art.137 alin.3 din HG 395/2016.
Ofertantul are obligatia de a prezenta propunerea tehnică astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute în Caietul de sarcini, astfel
propunerea tehnică va contine un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute în
Caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile
respective.
Cerintele impuse de prezentul Caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale.
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