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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 activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de 

pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ: 

 

a) Autospeciale cu tractiune integrala, cu lamă și RNSP  – 8 buc ( adaptate stării tehnice a tuturor tipurilor de străzi ) 

din care cel putin 2 buc. utilaje de capacitate mică pentru străzi înguste (la cerere se vor suplimenta, in caz de 

necesitate raportat la conditiile meteo cu 2 buc autospeciale).
 

b) Încărcătoare frontale – 2 buc. 

c) Autobasculantă 10 tone – 2 buc. 

d) Autoturism pentru monitorizare şi control – 1 buc. 

Necesar minim total care se vor puncta  = 13 autovehicule/ autospeciale. 
 

 
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 ( inclusiv PSI). 
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Funcţie/Nume 

 

Naţionalitate 

 

Vârsta 

 

Studii 

Experienţa în ani 

(în servicii 
similare/în funcţii similare) 

Responsabil de contract 
    

Responsabil de calitate     

Responsabil de mediu     

Responsabil cu securitatea 
şi sănătatea muncii, PSI 

    

 
 

b. Personal executiv, minim solicitat: 
 

- dispecerat cu personal: - minim 2 dispeceri, 2 șefi de echipă și 2 șoferi. 

- personal pentru pază: sedii și ateliere (sau contract servicii similare), 

- personal calificat pentru întreţinere şi reparaţii auto și utilaje (sau contract servicii similare), 

- muncitori  pentru serviciile manuale de curăţare zăpadă și gheata minim 5 persoane  

- minim 2 șoferi/autospecială  

 
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. 

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice o listă cu toate resursele umane considerate necesare în 

scopul executării contractului. Această listă va cuprinde funcţiile tuturor angajaţilor/categoria lor de muncă, 

separat lista  personal tehnic si respectiv lista personal operativ, iar în cazul personalului cheie se vor prezenta 

cel puţin competenţele, experienţa şi calificările profesionale aferente 
 

 
 

 

Nume și 

Prenume 

Rolul propus în cadrul 

echipei de gestionare a 

serviciilor 

 

Activitățile pe care le 

realizează 

Organizația permanentă – 

operatorul economic de care 

aparține persoana propusa1 

[introduceți 

numele și 

prenumele] 

[introduceți poziția 

pentru care  este 

propus] 

[descrieți  activitățile din 

cadrul Contractului  la 

realizarea cărora participă] 

[introduceți operatorul 

economic de care aparține 

personalul propus] 

 
 

3. 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 propriu al Operatorului trebuie să respecte Programul de activitate, care este socotit ca cerinţă 

1
În cazul în care la procedură participă mai mult de un operator economic, în calitate de asociați sau subcontractanți 
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obligatorie, acesta fiind completat în functie de situaţia constatată, şi va fi aprobat de Autoritatea 

Contractantă. 

4. 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 . 

5. 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. 
 

6. 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». 
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MOD DE PREZENTARE: Oferta financiară 
 

Tarifele pentru functionare pentru utilajele – autospeciala cu lama si RNSP pentru lucrarile de deszapezire se vor 

calcula astfel incat sa cuprinda inclusiv materialul folosit (sare,piatra sparta, clorura de magneziu, , clorura de 

calciu), ofertandu-se un tarif unitar indiferent de materialul folosit 

 

Nr. 

crt. 
Utilaj/personal Unitatea de măsură  

Tarife propuse de ofertant  

( lei, fără TVA) 

1 
Autospecială cu lamă şi RNSP pentru 

lucrări de deszăpezire 
Lei/oră staționare ........... 

2 
Autospecială cu lamă şi RNSP pentru 

lucrări de deszăpezire 
Lei/oră funcţionare ........... 

3 Încărcător frontal Lei/oră funcţionare ........... 

4 Autobasculantă 10 tone Lei/oră funcţionare ........... 

5 Personal de deservire (muncitori) Lei/persoană/oră ........... 

    

Nr. 

crt. 
Material antiderapant Unitatea de măsură  

Tarife propuse de ofertant 

( lei, fără TVA) 

6 Piatră spartă spălată 3-7 mm  Lei/tonă ........... 

7 Sare Lei/tonă ........... 

8 Clorură de magneziu Lei/kg ........... 

9 Clorură de calciu Lei/kg ........... 

10 Nisip Lei/tona  

 

Notă:   

1. Tariful de staționare se aplică doar la autospecialele pentru lucrări de 

deszăpezire solicitate de beneficiar, care nu au avut intervenții în acea zi 

calendaristică. 

2. Materialul antiderapant principal solicitat de beneficiar, care urmează a fi 

folosit  pentru deszăpezire este sarea, clorura de magneziu, eventual clorura de 

calciu. 

3. Tarifele de materiale sunt necesare in vederea stabilirii tarifului ofertat 

raportat la tipul de material antiderapant utilizat  
4. Tarifele pentru functionare pentru utilajele – autospeciala cu lama si RNSP pentru 

lucrarile de deszapezire se vor calcula astfel incat sa cuprinda inclusiv materialul 

folosit (sare,piatra sparta, clorura de magneziu, , clorura de calciu), ofertandu-se un 

tarif unitar indiferent de materialul folosit 
 

 

Valoarea  contractului   = _________________________lei, fără TVA . 


