CERERE DE OFERTĂ DE PRESTĂRI SERVICII
COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE

I. Specificaţiile tehnice referitoare la prestatorul serviciului, cadrul legal și condițiile
tehnice de prestare a serviciului, nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în
exploatare, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în
legatură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare:
1. Obictul contractului :
- Prestarea serviciului de colectare, transport și valorificare a deșeurilor colectate separat
pentru cel puţin deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale;
- Raportarea lunară de către Prestator a deşeurilor de ambalaje din fluxul municipal, distinct
pe fiecare tip de material, livrate la operatorul economic reciclator/valorificator în contul
Beneficiarului, pentru care vor fi acoperite costurile prin sistemul răspunderii extinse a
producătorilor de ambalaje;
- Raportarea de către Prestator, conform pct. 26 lit. g) din Ordinul nr. 1362/2018, a
cantităţilor (i) achiziţionate de la populaţie, pe tip de material, de către operatorii economici
autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului, notificaţi/înregistraţi la Prestator conform
art. 20 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 249/2015, şi (ii) livrate la operatorul economic
reciclator/valorificator, cantităţi alocate Beneficiarului, pentru care Beneficiarul va acoperi
costurile pentru campanii de informare şi educare a publicului confom pct. 21 lit. e) din Ordinul
nr. 1362/2018;
2. Prestatorul serviciului de salubritate trebuie să îndeplinească următoarele condiții
obligatorii:
a) Să dețină licență eliberată de ANRSC, potrivit art. 29 alin. 5 și 6, art. 33, art.35 alin.1, art.
38 alin. 1 și 3 din Legea nr. 51/2006, republicată, actualizată, a serviciilor comunitare de utilităţi
publice;
b) Să dețină autorizație de mediu conform prevederilor art.2, pct. 9, coroborat cu art. 12 din
OUG nr. 195/2005, actualizată, privind protecția mediului.
3. Prestatorul serviciului va asigura:
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind: igiena muncii,
protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a
construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;
b) furnizarea către primăria comunei Vetiș, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi
accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, în condiţiile
legii;
c) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului;
d) prestarea serviciului de salubrizare la toţi utilizatorii din cele trei localități ale comunei
Vetiș, localitățile vetiș, Oar și Decebal;
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e) dotarea fiecărei gospodării cu mijloace de realizare a precolectării selective a deșeurilor
(fracțiuni uscate) cu recipienți adecvați (saci pentru colectare, cu caracteristicile stbilite în
contract), etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare,
f) înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecţiuni sau neetanseităţi;
g) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a
acestora;
h) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei către
autorităţile competente, conform reglementărilor în vigoare și a contractului încheiat între
Beneficiar și Organizația care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a
producătorului;
i) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract ;
j) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor
în condiţiile stabilite prin contract.
4. (1) Numărul mediu (estimativ) anual de locuitori din aria de operare este de 5.300
locuitori, în 2.000 gospodării individuale.
(2) Cantitatea medie lunară estimată de deșeuri de ambalaje colectate separat, reciclabile,
colectată de la persoanele fizice, pe care Achizitorul se obligă prin Opretaor să le obțină din
colectare/sortare și să le livreze pentru valorificare prin reciclare este de 1.150 tone, în
compoziția prezentată în Anexă.
(3) În vederea colectării selective a PET-urilor și sticlei vor fi convenite de comun acord cu
Prestatorul spații amenajate cu această destinație sau containere tip clopot în principalele zone de
circulație ale comunei.
II. DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului este de la data semnării până la data de 31.12.2019, cu posibilitatea
prelungirii ei.

III. PREȚUL CONTRACTULUI. MODALITĂȚI DE PLATĂ
1. În schimbul serviciilor prestate Beneficiarului, Prestatorul va emite lunar o factură, în
funcţie de cantităţile de deşeuri de ambalaje din fluxul municipal raportate Beneficiarului.
Această factură va fi întocmită lunar, după confirmarea cantităților de deșeuri de ambalaje de
către operatorul economic reciclator/valorificator. Tariful nu include TVA.
2. În cazul in care va fi stabilit un tarif de referinta unic printr-un act normativ emis
ulterior datei semnarii Contractului, Părţile se obligă să aplice tariful de referinta din luna in care
respectivul tarif intra in vigoare.
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