
Anexa nr.6 la H.C.L.nr.18/26.04.2018.

Nr. 2043/12.04.2016

STRATEGIA DE CONTRACTARE

Conform Legii 98/2016 privind achizi ile publice cu modificările i completările ulterioareț ș
i  Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a prevederilorș

referitoare la atribuirea contractului de achizi ie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016ț
privind achizi iile publice,ț

Art. 9 din HG 395/2016 precizează:
„  (1)  Etapa  de  planificare/pregătire  a  unui  proces  de  achiziţie  publică  se  iniţiază  prin

identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate şi se încheie cu aprobarea de către
conducătorul autorităţii contractante/unităţii de achiziţii centralizate a documentaţiei de atribuire,
inclusiv  a  documentelor-suport,  precum  şi  a  strategiei  de  contractare pentru  procedura
respectivă. 

(2)  Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată
egală  sau  mai  mare  decât  pragurile  valorice  stabilite  la  art.  7 alin.  (5)  din  Lege,  iniţiată  de
autoritatea contractantă şi este obiect de evaluare a ANAP, în condiţiile stabilite la art. 23, odată cu
documentaţia de atribuire, referitor la aspectele prevăzute la alin. (3) lit. b) şi f)”.

Pragul precizat pentru achizi ia de servicii, conform art. 7 alin (5) din Legea nr.98/2016, esteț
de 132.519 lei, iar valoarea serviciilor care se doresc a fi achizi ionate este de ț 1.022.400 lei. Prin
urmare, COMUNA CHI LAZ a întocmit prezenta strategie de contractare.Ș

Date privind autoritatea/entitatea contractantă
Denumirea: COMUNA CHI LAZȘ
Date  de  contact:  Comuna  CHI LAZ,  sat  Chi laz  nr.  250,  Localitatea:  Chi laz,  Cod  po tal:Ș ș ș ș
417180,  România,  Punct(e)  de  contact:  KOSZTANDI  MIHAI,  Tel.  +40  0259362695,  Email:
primaria.chislaz@cjbihor.ro,  Fax:  +40  0259441128,  Adresa  profilului  cumparatorului  (URL):
www.e-licitatie.ro
Tipul autoritatii: Unitate Administrativ Teritorială

Obiectul achizi ieiț

Titlu: Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza administrativ teritorială a
Comunei Chi laz, jude ul Bihorș ț
Cod CPV principal:
90511000-2 Servicii de colectare a de eurilor menajere (Rev.2)ș
90512000-9 Servicii de transport de de euri menajere (Rev.2)ș

Descriere  succintă:  Acest  contract  are  ca  obiect  delegarea  gestiunii  Serviciului  public  de
salubrizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Chi laz, jude ul Bihor, respectiv activitateaș ț
de  colectare  separată  i  transport  separat  al  de eurilor  municipale  i  al  de eurilor  similareș ș ș ș
provenind din activită i comerciale din industrie i institu ii, inclusiv frac ii colectate separat, fărăț ș ț ț
a aduce atingere fluxului de de euri de echipamente electrice i electronice, baterii i acumulatoriș ș ș
pe raza administrativ-teritorială a comunei Chi laz, jude ul Bihor.ș ț

Împăr irea pe loturiț  – Nu.
Oferte alternative – Nu.
Ajustarea pre ului contractuluiț  – DA.
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Tarifele  contractului se modifică în  conformitate  cu prevederile  Ordinului nr. 109/2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activită ile  specifice serviciului  de salubrizare a localită ilor, emis  de Autoritatea Na ionala deț ț ț
Reglementare pentru Servicii  Comunitare de Utilită i  Publice (publicat în Monitorul Oficial  alț
Romaniei, partea I, nr. 529 din 06.08.2007). 

În  aceste  condi ii  tarifele  pentru  activită ile  specifice  serviciului  de  salubrizare  aț ț
localită ilor  se  stabilesc,  se  ajustează  sau  se  modifică  pe  baza  solicitărilor  operatorilor,  înț
conformitate cu prevederile elaborate i aprobate de autoritatea de reglementare competentă.ș

Operatorul  care  solicită  stabilirea,  ajustarea  sau  modificarea  tarifelor  pentru  activită ileț
specifice de salubrizare transmite la autoritatea administra iei publice locale următoarele:ț
a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care con ine: tarifele în vigoare, în cazul ajustăriiț
ori modificării,  tarifele solicitate i justificarea propunerii de stabilire,  ajustare sau modificare.ș
Tarifele pentru popula ie, propuse, vor fi determinate cu TVA inclus;ț
b) fi a de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli;ș
c) memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării
tarifelor;
d) alte date i informa ii necesare fundamentării tarifelor.ș ț

Activită ile de salubrizare care diferă substan ial de la o perioadă la alta se vor dimensionaț ț
pe total valoare.

Valoarea activită ii se va fundamenta pe baza elementelor de cheltuieli din anexa nr. 1 laț
norme.
Formula de calcul va fi:
V = Ct + p, unde:
V - valoarea activită ii aferentă perioadei;ț
Ct - cheltuieli totale;
p - profitul.

Monitorizarea  i  controlul  modului  de  aplicare  a  tarifelor  pentru  activită ile  specificeș ț
serviciului de salubrizare se vor face de către reprezentan ii autorită ii administra iei publice localeț ț ț
implicate i de către reprezentan ii A.N.R.S.C.ș ț

Ajustarea tarifelor este permisă începand cu anul 2 de derulare a contractului de delegare a
gestiunii serviciului public de salubrizare.

Modalită i de finan areț ț  –fonduri bugetare.
Modalitate de desfă urare a procedurii de atribuireș  – ONLINE.
Tipul contactului – servicii.
Locul de executare a contractului – Comuna CHI LAZȘ .

Modalitatea de atribuire

1.1 Determinarea i justificarea valorii estimateș

Durata contractului de concesiune a fost stabilită conform prevederilor legale în vigoare, cu
respectarea art. 7 din HG nr. 71/2007. Studiul de oportunitate (în care este stabilită durata i tipulș
contractului) este aprobat prin H.C.L .

Valoarea contractului de concesiune a fost stabilită, astfel:
Numar de locuitori 1800. 
Cantitatea estimată de deşeuri comunale  este de:
1800 pers. X 6,50 lei/pers/lună = 11.700 lei (fără TVA)/lună
50 agen i si institutii x 1 mc/lună x 50 lei/mc/lună= 2500 lei(fără TVA)/lunăț
Rezultă un pret lunar de: 14.200 lei (fără TVA), anual de:14.200 x 12 =  170.400 lei (fără

TVA)/an si de: 1.022.400 lei fara TVA / 6 ani.
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Alegerea i justificarea procedurii de atribuireș
Cu  privire  la  selectarea  procedurii  de  achiziţie  de  PROCEDURĂ  SIMPLIFICATĂ  pentru
atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a comunei Chi laz.ș

1. Categoria de produse/servicii/lucrări:  SERVICII.

2. Codul de clasificare 

90511000-2 Servicii de colectare a de eurilor menajere (Rev.2)ș

90512000-9 Servicii de transport de de euri menajere (Rev.2)ș

3. Valoarea  achiziţiei: 1.022.400 lei fara TVA.

4. Procedura de achiziţie conform legii : PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ

            5. Justificarea achiziţiei: Concesionarea serviciilor de salubrizare se face prin procedura
simplificata conform prevederilor Art. 73 alin. (1) litera din HG Nr. 867/2016 pentru aprobarea
Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractelor  de
concesiune de lucrări i concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile deș
lucrări i concesiunile de servicii. propunem spre aprobare abordarea procedurii de PROCEDURAș
SIMPLIFICATA.

1.2 Alegerea i  justificarea  criteriilor de  calificare privind capacitatea  i,  după caz,ș ș
criteriile de selec ieț

Cerin ele de calificare privind situa ia personală a candidatului/ofertantului ț ț
1.) Cerin a: Ofertan ii participan i la procedură vor face dovada neîncadrării în situa iileț ț ț ț

prevăzute la  art.  59,  art.  164, 165 si  167 din Legea nr. 98/2016 privind achizi iile  publice cuț
modificările i completările ulterioare.ș

Mod de dovedire:  Se va completa Documentul unic de achizi ie European (DUAE) cuț
privire la neîncadrarea în situa iile de excludere prevăzute de legisla ia na ională. ț ț ț

Nota 1: Se solicită atât ofertantului asociat cât i ter ului sus inător sau subcontractantului.ș ț ț
Nota 2:  Dacă  ter ul/ter ii,  subcontractantul/subcontractan ii  se  încadrează în  unul  dintreț ț ț

motivele de excludere prevăzute la art. 59, 164, 165 i 167, autoritatea contractantă solicită, oș
singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască ter ul/ter ii sus inător/sus inători respectivț ț ț ț
subcontractantul/subcontractan ii.  Având în vedere  prevederile  art.  196 din Legea  nr. 98/2016,ț
dacă  acest  lucru  este  necesar  pentru  a  asigura  desfa urarea  corespunzătoare  a  procedurii,  laș
solicitarea autorită ii contractante, se vor completa i ata a următoarele:ț ș ș

a). certificatul de cazier fiscal al persoanei juridice – în original, copie legalizată sau copie lizibilă
cu men iunea cf. cu originalul (scanat). fvt. În cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat deț
fiecare asociat în parte. 
b). Se vor ata a documente eliberate de autorită ile legale competente, care să ateste faptul căș ț
ofertantul  i-a  îndeplinit  obliga iile  de  plată  a  impozitelor  i  taxelor  către  bugetul  generalș ț ș
consolidat, precum i taxele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Româniaș
sau în ara în care este stabilit, în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu men iunea conformț ț
cu originalul (scanate), pentru persoanele juridice române, respectiv original sau copie conform cu
originalul i traduse în limba română (scanate), în cazul persoanelor juridice străine. În cazul uneiș
asocieri certificatele vor fi prezentate de fiecare asociat în parte.
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Nota: Din Certificatul de atestare fiscală/Certificatul privind plata impozitelor i taxelorș
locale trebuie să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării acestora ca
urmare a solicitării transmise de către autoritatea contractantă în conform cu prevederile art. 196
din Legea nr. 98/2016.

Dovada achitării taxelor se face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele
competente privind îndeplinirea obliga iilor de plată. ț

Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii neachitate către bugetul
de stat sau bugetul local i care nu au ob inut înlesniri/ree alonări la plata acestor datorii (cu luareaș ț ș
în considerare a scaden ei de plată a acestora), vor fi descalificate/respinse.ț

2.) Cerin a: ț
Ofertan ii participan i la procedura vor face dovada neîncadrării în situa iile prevăzute laț ț ț

art.  60  din  Legea  nr.  98/2016  privind  achizi iile  publice.  În  vederea  dovedirii  neîncadrăriiț
ofertantului în situa ia unui conflict de interese se comunica în cele ce urmează lista persoanelorț
cu func ie de decizie din cadrul entită ii contractante, în ceea ce prive te organizarea, derularea iț ț ș ș
finalizarea procedurii de atribuire:

- Kosztandi Mihai, primar
- Tiriteu Ioan, secretar
- Lazar Traian, viceprimar si membru in comisia de evaluare cu drept de vot
- Dintea Doina, consilier contabil 
- Tamas Simona, urbanism si Preşedinte comisie de evaluare cu drept de vot 
- Lata Cristina Mihaela, consilier impozite si taxe
- Veres Livia Viorica, consilier stare civila, 
- Varga Tunde, consilier asistenta sociala si membru in comisia de evaluare cu drept de vot
- Romocean Amalia, inspector casier
- Duca Elisabeta, consilier local
- Bertalan Layos, consilier local
- Demjen Gavril, consilier local
- Ban Radu, consilier local
- Kovacs Edit, consilier local
- Molnar Anamaria Eva, consilier local
- Bezi George Dorin, consilier local
- Horgos Viorel, consilier local
- Lucaciu Florian, consilier local
- Ardelean Ioan Mircea, consilier local
- Gal Eugenia, consilier local
- Chis Ioan Marinel, consilier local
- Grama  Maria-Dorina-–  reprezentant  servicii  auxiliare  si  expert  cooptat  in  comisia  de

evaluare-economic

2.) Mod de dovedire: 
Se va prezenta Declara ie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016)ț

inclusiv subcontractorul i/sau ter ul sus inător - Formular nr.11ș ț ț

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
1.) Cerin a: ț
Ofertan ii participan i la procedura trebuie să fie legal înregistra i i obiectul contractuluiț ț ț ș

trebuie  să  aibă  corespondent  în  codul  CAEN  din  certificatul  constatator  emis  de  ONRC.
Informa iile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentăriiț
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acestuia ca urmare a solicitării transmise de către entitatea contractantă în conform cu prevederile
art. 196 din Legea nr. 98/2016.

Mod de dovedire:
Se va completa Documentul unic de achizi ie European (DUAE) cu privire la capacitateaț

de exercitare a activită ii profesionale.ț
Având în vedere prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016, daca acest lucru este necesar

pentru a asigura desfă urarea corespunzătoare a procedurii, la solicitarea autorită ii contractante,ș ț
se vor completa i ata a, certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului, care vaș ș ț
cuprinde  inclusiv  activitatea  autorizată  corespunzătoare/relevantă  obiectului  procedurii  se  va
depune în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu men iunea conform cu originalul sau înț
forma electronică prin intermediul serviciului InfoCert (scanate).

În  cazul  unei  asocieri  certificatul  va  fi  prezentat  de  fiecare  asociat  în  parte.  Cerin aț
autorizării obiectului de activitate va fi necesar a fi îndeplinită de fiecare asociat raportat la partea
din contract pe care o execută.

Nota: Solicitarea are la baza cerin ele legale expuse în art. 15-25 din Legea nr. 359/2004ț
privind simplificarea formalită ilor la înregistrarea în Registrul Comer ului potrivit cărora nu pot fiț ț
desfă urate decât activită i autorizate, prin autorizare în elegându-se conform art. 5, alin. 1 dinș ț ț
actul normativ men ionat mai sus „[...] asumarea de către solicitant a responsabilită ii privitoare laț ț
legalitatea desfă urării activită ilor declarate”.ș ț

Dovada autorizării reiese din men iunea cuprinsă în certificatul ORC la pct. “Sedii i/sauț ș
activită i autorizate”, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat. ț

Ofertantului  clasat  pe  primul  loc  i  se  va  solicita,  înainte  de  transmiterea  comunicării
privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul emis de ORC în original
sau copie legalizată.

2.) Cerin a: ț
Ofertan ii  străini  participan i  la  procedura  trebuie  să  fie  legal  înregistra i  i  trebuie  săț ț ț ș

desfă oare activitatea economică corespunzătoare/relevantă în raport cu obiectul procedurii (sauș
echivalentul acesteia raportat la ara în care î i desfă oara activitatea). ț ș ș

Mod de dovedire: 
Se va completa Documentul unic de achizi ie European (DUAE) cu privire la capacitateaț

de exercitare a activită ii profesionale.ț
Având în vedere prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016, dacă acest lucru este necesar

pentru a asigura desfă urarea corespunzătoare a procedurii, la solicitarea entită ii contractante, seș ț
vor completa i ata a, copii după original (scanate) i traducere certificată în limba românăș ș ș
de  un  traducator  autorizat  i  legalizate,  dupa  documentele  care  dovedesc  o  formă  deș
înregistrare/atestare  ori  apartenen ă  din  punct  de  vedere  profesional,  emise  de  autorită ileț ț
competente din ară în care î i are sediul ofertantul. ț ț

3.) Cerin a:ț
Ofertan ii participan i la procedura trebuie să aibă competen a i capacitatea recunoscuteț ț ț ș

prin licen a de a furniza/presta, în condi iile reglementărilor în vigoare, un serviciu de utilită iț ț ț
publice, respectiv precolectare, colectare i transport al de eurilor municipale, inclusiv a de eurilorș ș ș
toxice periculoase din de eurile  menajere i  să  asigure nemijlocit  administrarea i  exploatareaș ș ș
sistemului de utilită i publice aferent acestuia.ț

Mod de dovedire: 
Se va completa  Documentul  unic  de achizi ie  European (DUAE) cu  privire  la  Licen aț ț

eliberată  de  Autoritatea  Na ionala  de  Reglementare  pentru  Serviciile  Comunitare  de  Utilită iț ț
Publice, în condi iile Legii nr. 51/2006 i a HG nr. 745/2007.ț ș
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Având în vedere prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016, daca acest lucru este necesar
pentru a asigura desfă urarea corespunzătoare a procedurii, la solicitarea entită ii contractante, seș ț
vor completa i ata a, copii după original (scanate) aferente documentelor precizate mai sus. ș ș
Nota: Conform prevederilor art. 39, alin. (4) din Legea nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor
comunitare  de  utilitati  publice  „Retragerea  sau  încetarea  valabilită ii  licen ei  atrage  revocareaț ț
hotărârii  de  dare  în  administrare  ori  a  hotărârii  privind  atribuirea  contractului  de  delegare  a
gestiunii, dupa caz, i conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, înș
condi iile prezentei legi. Retragerea licen ei se notifică operatorului cu cel pu in 90 de zile înainte,ț ț ț
perioada  în  care  operatorul  în  cauza  este  obligat  să  furnizeze/presteze  serviciul  respectiv  în
condi iile contractului.ț

4.) Cerin a:ț
Ofertan ii  străini  participan i  la  procedura  trebuie  să  aibă  competen a  i  capacitateaț ț ț ș

recunoscute prin licen a de a furniza/presta, în condi iile reglementărilor în vigoare, un serviciu deț ț
utilită i publice, respectiv precolectare, colectare i transport al de eurilor municipale, inclusiv aț ș ș
de eurilor  toxice  periculoase  din  de eurile  menajere  i  să  asigure  nemijlocit  administrarea  iș ș ș ș
exploatarea sistemului de utilită i publice aferent acestuia.ț

Mod de dovedire:
Pentru persoanele juridice străine se va prezenta un document eliberat de către Autoritatea

Na ională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilită i Publice din care să rezulteț ț
recunoa terea  sau  echivalarea  licen ei/autoriza iei/atestatului  emise  în  ările  de  origine  pentruș ț ț ț
prestarea serviciilor de salubrizare în localită i (în conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1 dinț
Regulamentul  de  acordare  a  licen elor  în  domeniul  serviciilor  comunitare  de  utilită i  publiceț ț
aprobat prin H.G. nr. 745/2007, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 531/06.08.2007).

5.) Cerin aț
Ofertan ii participan i la procedura vor face dovada ca îndeplinesc condi iile de autorizareț ț ț

impuse de  art.  2,  pct.  9  i  art.  12 din  Oș .U.G. nr. 195/2005 privind  protec ia  mediului  pentruț
desfă urarea în condi ii de legalitate a serviciului.ș ț

Mod de dovedire
Se va completa Documentul unic de achizi ie European (DUAE) cu privire la Autoriza iaț ț

de mediu conform prevederilor art. 2, pct. 9 i art. 12 din OUG nr. 195/2005 privind protec iaș ț
mediului.

Având în vedere prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016, dacă acest lucru este necesar
pentru a asigura desfă urarea corespunzătoare a procedurii, la solicitarea entită ii contractante, seș ț
vor completa i ata a, copii dupa original (scanate) aferente documentelor precizate mai sus.ș ș

Capacitatea tehnică i/sau profesionalăș

1. Ofertan ii participan i la procedura vor prezenta documente/certificate/contracte care saț ț
releve faptul că în ultimii 3 ani au mai prestat servicii similare de valoare minim egală cu valoarea
de 150.000 lei  fără  TVA, valoare care se poate  demonstra prin însumarea valorilor serviciilor
prestate la nivelul a maximum 3 contracte.

Nota:  Experien a similară  din ultimii  3 ani  se  raportează la  data  limita  stabilită  pentruț
depunerea ofertelor

Mod de dovedire: 

6



Se va completa Documentul unic de achizi ie European (DUAE) cu privire la experien aț ț
similară. Având în vedere prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016, dacă acest lucru este necesar
pentru a asigura desfa urarea corespunzătoare a procedurii, la solicitarea autorită ii contractante,ș ț
se vor completa i ata a, documente/certificate/contracte care să releve faptul că în ultimii 3 ani auș ș
mai prestart servicii similare de valoare minim egală cu valoarea contractului.

2. Declara ie privind efectivul mediu al personalului angajat i al cadrelor de conducere.ț ș
Mod de dovedire: 
Se va completa Documentul unic de achizi ie European (DUAE) cu privire la personalulț

angajat.
Având în vedere prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016, dacă acest lucru este necesar

pentru a asigura desfă urarea corespunzătoare a procedurii, la solicitarea entită ii contractante seș ț
vor completa i ata a, documente, în copie (scanat) care să releve cele cuprinse în cadru DUAE.ș ș

Pentru fiecare persoană responsabilă cu îndeplinirea contractului se va preciza func ia careț
va fi îndeplinită în cadrul contractului i se va prezenta: CV, diplome, atestate,  autoriza ii  sauș ț
certificate  de inute  de  persoanele  respective,  valabile  la  data  limită  de  depunere  a  ofertelor,ț
precum i dovada raporturilor contractuale cu ofertantul.ș

3.  Ofertan ii  participan i  la  procedura  vor  trebui  să  dispună  de  utilajele,  instala iile  iț ț ț ș
echipamentele tehnice necesare pentru îndeplinirea contractului.

Mod de dovedire:
Se va completa Documentul unic de achizi ie European (DUAE) cu privire la utilajeleț

de inute.ț
Având în vedere prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016, dacă acest lucru este necesar

pentru a asigura desfă urarea corespunzătoare a procedurii, la solicitarea entită ii contractante seș ț
vor completa i ata a, documente, în copie (scanat) privind utilajele, instala iile, echipamentele.ș ș ț

Pentru utilajele, instala iile, echipamentele tehnice nominalizate în lista vor face dovadaț
existen ei unui drept de proprietate sau a unui drept de folosin ă pentru utilajele, instala iile iț ț ț ș
echipamentele tehnice necesare pentru îndeplinirea contractului

4.  În  cazul  în  care  ofertan ii  participan i  la  procedura  invocă  sus inerea  tehnico-ț ț ț
profesională ter ul sus inător nu trebuie să se încadreze în prevederile art. 59, 60, 164, 165 si art.ț ț
167 din Legea nr. 98/2016.

Nota: Dacă ter ul/ter ii nu îndepline te/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea,ț ț ș
autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască ter ul/ter iiț ț
sus inător/sus inători. Se va completa Documentul unic de achizi ie European (DUAE) cu privireț ț ț
la ter ul sus inător. Având în vedere prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016, dacă acest lucruț ț
este necesar pentru a asigura desfă urarea corespunzătoare a procedurii, la solicitarea autorită iiș ț
contractante, se vor completa i ata a, Formularul nr. 6 – în original (scanat).ș ș

Subcontractarea
Autoritatea  contractantă  solicită  ofertantului  să  precizeze  în  oferta  partea/păr ile  dinț

contract  pe  care  urmează  să  le  subcontracteze  i  datele  de  identificare  ale  subcontractan ilorș ț
propu i. Autoritatea contractantă va verifica inexisten a unei situa ii de excludere prevăzută la art.ș ț ț
164, art. 165 i art. 167 din Legea nr. 98/2016, în legatură cu subcontractan ii propu i. ș ț ș

Nota1:  În  cazul  în  care  este  identificată  o  situa ie  de  excludere,  cu  aplicarea  în  modț
corespunzător a dispozi iilor art. 174 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va solicitaț
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ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legatură cu care a rezultat, în urma
verificării, ca se află în aceasta situa ie.ț

Nota2: În cazul în care operatorul economic inten ionează să subcontracteze o parte/păr iț ț
din contract, DUAE include i informa iile solicitate cu privire la subcontractan i. Se va completaș ț ț
Documentul unic de achizi ie European (DUAE) în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1)ț
din Legea nr.  98/2016. Având în vedere prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016, dacă acest
lucru  este  necesar  pentru  a  asigura  desfă urarea  corespunzătoare  a  procedurii,  la  solicitareaș
autorită ii contractante, se vor completa i ata a: Formularul nr. 3 – în original – scanatț ș ș

Asocierea
În cazul în care mai mul i operatori economici participă în comun la procedura de atribuire,ț

îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică i profesională se demonstrează prin luarea înș
considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, ace tia urmând să răspundă în mod solidarș
pentru executarea cotnractului de achizi ie publică. Asocia ii vor trebui să depună împuternicireaț ț
liderului asocia iei de a reprezenta asocia ia la procedura de atribuire, din care să rezulte cine esteț ț
liderul asocia iei (consortiului) i partea din contract pe care o va îndeplini fiecare asociat (valoricț ș
i  procent din valoarea contactului),  inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice i umane,ș ș

precum  i  obligativitatea  men inerii  asocierii  pe  toată  durata  executării  contractului  .  Dacăș ț
acordurile de asociere sunt încheiate în altă limbă decât limba română, se va prezenta copie după
acorduri i traducerea în limba română. ș

Se va completa Documentul unic de achizi ie European (DUAE) cu privire la depunereaț
unei oferte comune. Având în vedere prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016, dacă acest lucru
este necesar pentru a asigura desfă urarea corespunzătoare a procedurii, la solicitarea autorită iiș ț
contractante asocia ii vor trebui se depună acordurile de asociere din care să rezulte partea dinț
contract  pe  care  o  va  îndeplini  fiecare  asociat  (valoric  i  procent  din  valoarea  contractului),ș
inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice i umane i împuternicirea liderului asocia iei de aș ș ț
reprezenta  asocia ia  la  procedura  de  atribuire,  din  care  să  rezulte  cine  este  liderul  asocia ieiț ț
(consortiului). Dacă acordurile de asociere sunt încheiate în altă limbă decât limba română, se va
prezenta copie dupa acorduri i traducerea în limba română după acestea. ș

Se vor prezenta la solicitarea autorită ii contractante: Formularul nr. 4 – în original (scanat)ț
Formularul nr. 5 – în original (scanat)

1.3 Alegerea i justificarea criteriului de atribuireș

Art. 187 din Legea nr. 98/2016 prevede: 
„ (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor legale sau administrative privind preţul anumitor produse
ori  remunerarea  anumitor  servicii,  autoritatea  contractantă  atribuie  contractul  de  achiziţie
publică/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere
economic. 
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1), autoritatea contractantă stabileşte oferta cea mai avantajoasă
din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare prevăzuţi
în documentele achiziţiei. 
(3)  Pentru  determinarea  ofertei  celei  mai  avantajoase  din  punct  de  vedere  economic  în
conformitate cu dispoziţiile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre
următoarele criterii de atribuire: 
a) preţul cel mai scăzut; 
b) costul cel mai scăzut; 
c) cel mai bun raport calitate-preţ; 
d) cel mai bun raport calitate-cost”.
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Atragem aten ia asupra neîncadrării în prevederile art. 187 alin. (8) care men ionează căț ț
există anumite categorii de contracte asupra cărora este interzisă utilizarea criteriilor „pre ul celț
mai scăzut” i „costul cel mai scăzut”. ș

Având în vedere obiectul contractului de achizi ie publică, respectiv seț rvicii, precum i deș
prevederile art. 187 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va utiliza
criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pre , astfelț
Criterii Pondere Punctaj maxim
1 Redeven aț
Algoritm  de  calcul:  Punctajul  pentru  factorul  de  evaluare
„Redeven a” se acordă astfel:ț
 a) pentru redeven a cea mai mare ofertată se acordă 10 de puncte;ț
 b) pentru alta redeven ă decât cea prevazută la litera a) punctajulț
se acordă astfel:  P = redeven a ofertată/redeven ă cea mai  mareț ț
ofertată X 10
puncte.
 c) în cazul unei redevente mai mici de 5% din valoarea încasarilor
sau mai mică de 2.900 lei/an oferta va fi  declarată neconformă.
Nota: Se va avea în vedere la momentul ofertării un nivel minimal
al  redeven ei  de  5%  din  valoarea  neta  a  încasărilorț
operatorului/concesionarului însă nu mai
pu in de 2.900 lei/an. Ofertan ii vor indica pentru acest criteriu unț ț
procent  al  redeven ei  ofertat/asumat  raportat  la  valoarea  netă  aț
încasărilor asumandu- i însă suma minimală de 2.900 lei/an (chiarș
dacă procentul ofertat aplicat la 
încasări ar conduce la o suma inferioara celei de 2.900 lei).

10% 10

2. Tarif/persoana fizică
Algoritm  de  calcul:  Punctajul  pentru  factorul  de  evaluare
,,Tarif/persoană fizică” se acordă astfel: 
a) pentru cel mai  mic tarif/persoană fizică/lună se acordă 55 de
puncte; 
b) pentru alt tarif decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se acorda
astfel: P = tariful cel mai mic ofertat/tarif ofertat X 55 Nota: Se va
avea  în  vedere  la  momentul  ofertării  o  popula ie  estimativă  aț
comunei de 1800 locuitori (inclusiv flotan i).ț

55% 55

3. Tarif/mc/persoana juridică
Algoritm  de  calcul:  Punctajul  pentru  factorul  de  evaluare
,,Tarif/mc/persoana juridica” se acorda astfel:
a)  pentru  cel  mai  mic  tarif/persoană  juridică/mc  se  acordă  5
puncte; 
b) pentru alt tarif decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se acorda
astfel: P = tariful cel mai mic ofertat/tarif ofertat X 5 Nota: Se va
avea în vedere la momentul ofertării, pentru aprecierea unui tarif
lunar/anual  în  cazul  persoanelor  juridice  un  volum  de  de euriș
produse  1  mc/persoana  juridică/lună  i  un  număr  de  57  deș
persoane juridice i institu ii publice. ș ț
Obs.  În  cazul  în  care  2  oferte  ob in  în  urma  evaluării  acela iț ș
punctaj total, Comisia de evaluare va atribui contractul de prestări
servicii  ofertei  cu  pre ul  cel  mai  mic.  Dacă se  depun două/maiț
multe oferte cu pre  egal i totodată cel mai mic pre  din totalulț ș ț
ofertelor  depuse,  departajarea ofertelor (cu pre  egal) se va faceț
prin depunerea de către ofertan ii afla i în această situa ie a unorț ț ț
noi propuneri financiare în plic închis.

35% 35

 Garanţie de participare
Garan ie  de  participare  –  10.000  lei  pentru  garan ia  de  participare  constituită  la  dataț ț

publicării anun ului de participare; ț
Garan ia de participare (conf. art. 35 alin. 3 lit. a din HG nr. 395/2016) se constituie prinț

instrument  de  garantare  emis  în  condi iile  legii  de  o  societate  bancară  ori  de  o  societate  deț
asigurări, care nu se află în situa ii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condi iileț ț
legii sau prin orice altă modalitate de constituire permisă de lege exceptând prin depunerea sumei
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în numerar. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garan iei de participare se vaț
face necondi ionat respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declara iei acestuia cu privireț ț
la culpa persoanei garantate. 

Garan ia de participare se va depune în SEAP înso ită de semnătura electronică extinsă iț ț ș
în original (daca a fost constituită prin instrument de garantare) la sediul autorită ii contractanteț
cel mai târziu la data i ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor. Se va depune în contul –ș
RO37 TREZ 0825 006X XX00 0516 deschis la Trezoreria Marghita. Perioada de valabilitate - 130
de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Garanţie de bună execu ieț
Nu este cazul

10


