ANEXA nr. 1
MOD DE PREZENTARE: Oferta tehnică
Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea
verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni,
respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte
integrantă din documentația de atribuire.
Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea Ofertantului.
Oferta tehnica se va elabora in baza specificatiilor din prezentul Caiet de sarcini.
Oferta tehnica, va contine cel putin informatiile de mai jos:

1. Tabel cu autovehiculele/autospecialele folosite pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și
întreținerea căilor publice precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea
acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare:
a. Autovehicul pentru transport deșeuri stradale, conform operațiunii de intervenție – minim 3 buc.
b. Autospecială pentru măturat/aspirat mecanic, spălat și stropire – minim 6 buc.:
autospecială pentru măturat/aspirat -minim 3 buc. + autospecială pentru spălat și stropit -minim 3 buc.
c. Autovehicul pentru ridicare și transport cadavre animale de pe domeniu public - 1 buc.
d. Autovehicul de tonaj mic sau mediu (prevăzut cu 2 servanți plus șofer), disponibil pentru intervenții
24/24 ore – 1 buc.

Nr.crt.

Utilaj ( scop)

Numarul
de
utilaje
(bucăți)

Capacitatea
maximă
(mc/tone)

Forma de
proprietate
(proprietate/
chirie/nou)

Norma de
poluare

1
2
3

2. Organigrama cu personalul utilizat in prestarea acestui serviciu:
a. Personal de conducere/cheie de specialitate, minim solicitat :
- responsabil de contract;
- responsabil de calitate pentru asigurarea controlului conformitatii prestației la standardele de
calitate impuse prin contract ISO 9001 sau echivalent;
- responsabil de mediu pentru asigurarea controlului conformitatii prestatiei la standardele de
calitate impuse prin contract ISO 14001 sau echivalent;
- responsabil cu securitatea şi sănătatea muncii.
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Funcţie/Nume

Naţionalitate Vârsta

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

Studii

Responsabil de contract
Responsabil de calitate
Responsabil de mediu
Responsabil cu securitatea
şi sănătatea muncii
b. Personal executiv, minim solicitat:
- dispecerat cu personal,
- personal protecţia muncii sau contrcat cu societate autorizata (inclusiv PSI),
- personal protecţia mediului și pentru pază sau contract servicii similare (sedii + ateliere),
minim 1 persoane/utilaj + minim 1 deservent/autovehicul,
- personal calificat pentru întreţinere şi reparaţii sau contract servicii similare,
- muncitori, personal de lucru conform activității prestate (propunere număr personal conform
estimării lucrărilor).
Notă - Autoritatea contractanta nu impune numarul personalului sau specializarile pe care acesta sa le aiba
(exceptie cerintele minime de mai sus), în acest sens ofertantii avand libertate de apreciere, cu condiția ca prin
personalul asumat conform prevederilor din această secțiune să facă dovada că a luat în calcul toate
specializările/calificările impuse de obiectul contractului.

Nume

și

Prenume

echipei de gestionare a
serviciilor

[introduceți
numele

Rolul propus în cadrul

[introduceți

și pentru

prenumele]

propus]

care

Activitățile

pe

care

le

realizează

Organizația

permanentă

operatorul economic de care
aparține persoana propusa1

poziția [descrieți activitățile din [introduceți
este cadrul

Contractului

–

operatorul

la economic de care aparține

realizarea cărora participă]

personalul propus]

3. Graficul de execuție -conform fișei de raport zilnic pusă la dispoziție de către Autoritatea
Contractantă, care cuprinde activitățile de salubrizare zilnică de efectuat, frecvența cu care se execută
aceste activități, suprafețele aferente zonelor pe care se execută operațiunile etc.
4. Planul de organizare a activităţii prezentate de Operator în Oferta tehnică devine obligatoriu odată ce
contractul intră în vigoare şi nu se poate modifica decât cu acordul Autorității Contractante. Planul
1

În cazul în care la procedură participă mai mult de un operator economic, în calitate de asociați sau subcontractanți
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propriu al Operatorului trebuie să respecte Programul de activitate zilnic pe străzi, care este socotit ca
cerinţă obligatorie, acesta fiind completat în functie de situaţia constatată, şi va fi aprobat de
Autoritatea Contractantă.
5. Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt
protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile. partea din propunerea tehnica
considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care
aceste conditii nu sunt incidente Formularul – Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu
va fi depus, propunerea tehnica fiind astfel considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public. Ofertantii vor avea in vedere prevederile art19 din Legea 101/2016
- Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba. Ofertantii vor atasa dovezi care confera
caracterul confidential al informatiilor indicate ca fiind confidentiale , inclusive secrete tehnice sau comerciale si
elemente confidentiale ale ofertelor .
6. Ofertantii vor depune proiect de contract semnat si stampilat. Se permite formularea de amendamente la
clauzele contractuale specifice, respectiv la conditiile de contractare care ar putea fi negociate dupa desemnarea
castigatorului odata cu depunerea ofertei, daca este cazul. În cazul în care acesta conţine propuneri de modificare
a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care
sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la
respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective, in conformitate cu art.137, alin.(3), lit.b din
H.G.R. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, oferta va fi considerată neconformă.
7. Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să corespundă cerintelor minime prevazute in Caietul de sarcini,
parte integrantă a documentației de atribuire, conform art. 133 din HG 395/2016, actualizată, și se va corela cu
propunerea financiara sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma in baza art 137 alin 3 litera d din HG
395/2016, actualizată.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de
fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu
usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a
anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca fiind insotite de mentiunea «sau echivalent».

Acorduri cu alți operatori economici
Este obligatorie atașarea la oferta tehnică de acorduri încheiate cu operatorii economici
autorizați care vor presta servicii în vederea îndeplinirii scopului contractului, și anume cu operatorul
depozitului de deșeuri conform care va prelua deşeurile stradale colectate de pe raza municipiului
Târgu Mureș.
În cadrul acordurilor va fi stipulată cantitatea estimata a fi tratată/depozitată anual și tariful
operatorilor economici care realizează respectivele operații.
În cazul în care Ofertantul prestează, în condițiile legii, oricare dintre activitățile menționate
anterior, pentru activitatea respectivă nu mai este necesară atașarea la oferta tehnică a acordului ferm.
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Se vor atașa autorizații de mediu valabile pentru toți operatorii economici (inclusiv pentru
Ofertant dacă este cazul) care vor presta servicii în vederea îndeplinirii scopului contractului, din care
să reiasă că sunt autorizați pentru prestarea activităților pentru care se prezintă respectivele acorduri.

MOD DE PREZENTARE: Oferta financiară
Nr.
crt.

Denumire activitate

Cantitate
estimată- ptr. 180
de zile

1

Măturat manual și întreținere căi publice
(inclusiv transportul și neutralizarea prin
depozitare a deșeurilor rezultate)

84.000.000

2

Golire coșuri de gunoi stradale (inclusiv
transportul și neutralizarea prin depozitare a
deșeurilor rezultate)

360.000

3

Măturat și aspirat mecanizat căi publice
(inclusiv transportul și neutralizarea prin
depozitare a deșeurilor rezultate)

43.200.000

4

Spălat mecanizat căi publice

43.200.000

5

Stropire mecanizată căi publice

2.400.000

1.000 mp

...........

6

Curățare manuală canale pluviale/rigole
(inclusiv transportul și neutralizarea prin
depozitare a materialelor grosiere rezultate)

120.000

ml

...........

7

Curățare
mecanizată
canale
pluviale
neamenajate
(inclusiv
transportul
și
neutralizarea prin depozitare a materialelor
grosiere rezultate)

24.000

ml

...........

8

Colectarea cadavrelor animalelor de pe
domeniul public și predarea acestora către
unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de
neutralizare

4.200

kg

...........

Unitate de
măsură

1.000 mp

bucăți

1.000 mp
1.000 mp

Tarif ofertat
(lei/UM, fără
TVA)

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

Notă:

- Toate tarifele ofertate vor include colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor stradale
rezultate, prin depozitare la depozitul de deșeuri conform.
- Cantitățile estimate pentru deșeuri stradale generate: 684,90 tone/lună, conform Standardului
SR 13.400 : 2016
Valoare contract / lună _________________lei , fără TVA.

Valoarea contractului (pentru 180 zile) = _______________________lei, fără TVA .
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