
Anexa 1 

 

 

Completări şi modificări la Caietul de sacini privind delegarea 

Serviciuluiui public de salubrizare - activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie, 

deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Târgu Mureş, prin 

contract de concesiune 

 

La Cap. 11. TARIFE ,  

La pct. 14.1. în loc de 4.005.938,57 lei fara T.V.A., va fi 4.185.717,57 lei fara 

TVA 

Pct. 11.4, se va completa cu: 

 

Componenta financiară: 80% 

T1=Tarif minim ofertat:Tarif ofertat x 8,94 

T2=Tarif minim ofertat:Tarif ofertat x 1,26 

T3=Tarif minim ofertat:Tarif ofertat x 0,70 

T4=Tarif minim ofertat:Tarif ofertat x 10,51 

T5=Tarif minim ofertat:Tarif ofertat x 2,04 

T6=Tarif minim ofertat:Tarif ofertat x 11,84 

T7=Tarif minim ofertat:Tarif ofertat x 2,35 

T8=Tarif minim ofertat:Tarif ofertat x 0,31 

T9=Tarif minim ofertat:Tarif ofertat x 12,27 

T10=Tarif minim ofertat:Tarif ofertat x 20,14 

T11=Tarif minim ofertat:Tarif ofertat x 3,32 

T12=Tarif minim ofertat:Tarif ofertat x 6,32 

 

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: pentru cel mai mic preţ mediu 

pentru cele 4 activităţi, se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 80 puncte, 

pentru celelalte preţuri ofertate punctajul P(n) se calculează proporţional, astfel: 

P(n) = (Preţ minim ofertat/Preţ (n)) x punctaj maxim alocat 

 

Componenta tehnică: 20% 

Componenta tehnică Dotarea tehnică necesară, conform descriere caiet de sarcini: 

Punctajul se acordă astfel: 

- pentru fiecare utilaj în parte cu vechimea mai mică sau egală de 5 ani, se vor 

acorda 0,2778 puncte; 

- pentru fiecare utilaj în parte cu vechime mai mare de 5 ani, se vor acorda 0,0694 

puncte. 



Pentru totalitatea utilajelor se vor acorda maxim 20 de puncte, sau minim 5 puncte, 

aplicând următorul algoritm de calcul: 

72utilaje x 0,2778 = 20 puncte 

72utilaje x 0,0694 = 5 puncte 

Algoritm de calcul: Pentru totalitatea utilajelor se vor acorda maxim 20 de puncte, 

sau minim 5 puncte, aplicând următorul algoritm de calcul: 72utilaje x 0,2778 = 20 

puncte, respectiv 72utilaje x 0,0694 = 5 puncte 

Algoritmul prezentat mai sus este raportat la împărţirea punctajului maxim, care 

poate fi acordat în funcţie de vechimea utilajelor, cu numărul total de utilaje, 

respectiv: 

- 20 puncte : 72 utilaje = 0,2778 puncte acordate pentru un utilaj cu o vechime mai 

mică sau egală de 5 ani 

- 5 puncte : 72 utilaje = 0,0694 puncte acordate pentru un utilaj cu o vechime mai 

mare de 5 ani 

 

La sfârşit se va introduce următoarea frază: 

“Notă: Prezenta documentaţie de atribuire poate suferi modificări neesenţiale 

în momentul lansării procedurii de achiziţiei în funcţie de solicitările ANAP 

sau alte modificări legislative.”  

 
 


