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INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL SUCEAVA

ANUNŢ

privind vânzarea deşeurilor provenite din valorificarea unor mijloace de transport 
scoase din funcţiune si casare directă din cadrul Instituţiei Prefectului — Judeţul Suceava

Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava, cod fiscal 4244032, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, 
nr. 36, Mun. Suceava, jud. Suceava, telefon: +40230218027, fax:+402305*23455, e-mail: 
ioana.verbal@prefecturasuceava.ro, invită ofertanţii să depună oferta în scopul atribuirii contractului 
pentru vânzarea deşeurilor provenite din valorificarea unor mijloace de transport scoase 
din funcţiune si casare directă din cadrul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava, cod 
CPV 90500000-2 -  Servicii privind deşeurile menajere si deşeurile.

1. DATE GENERALE
1.1 Adresa la care se transmit ofertele: Str. Ştefan cel Mare, nr. 36, Mun. Suceava, jud. Suceava, 
Romania, cod poştal: 720026, telefon:+40 230218027,fax:+40 230523455, persoana de contact: 
Ioana Ţolescu
1.2 Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: sediul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava
1.3 Tip Activitate: administraţie

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Denumire contract: Servicii de colectare a deşeurilor provenite din valorificarea unor 
mijloace de transport scoase din funcţiune, conform specificaţiilor prevăzute în caietul 
de sarcini anexat
2.2 Tip contract: Servicii
2.3 Modalitatea de atribuire: Contract de vânzare deşeuri provenite din valorificarea unor 

mijloace de transport scoase din funcţiune si casare directă
2.4 Valoarea minimă: 0,5 lei/kg (fără TVA)
2.5 Cantitate deşeuri: aproximativ 4492 kg deşeuri
2.6 Criteriul atribuirii: preţul cel mai mare
3. PROCEDURA
3.1 Tipul procedurii - vânzare directa
3.2 Modalitate de desfăşurare: Procedura offline
3.3 Limba de redactare a ofertei: Romana
3.4 Moneda in care se transmite oferta de preţ: lei
3.5 Data limita de depunere a ofertelor: 20.08.2020 ora 15.00
3.6 Data si ora deschiderii ofertelor: 21.08.2020. ora 10:00.
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NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL SUCEAVA

CAIET DE SARCINI 
pentru valorificarea unor mijloace de transport auto scoase din funcţiune şi

casare directă

LEGISLAŢIE INCIDENŢĂ:
• Instrucţiunile M A I .  nr. 167/30.07.2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea 

şi casarea bunurilor din unităţile M.A.I, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 212 din 21.07.2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor scoase 

din uz
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Scopul prezentului caiet de sarcini este de a stabili modalitatea efectivă de valorificare 
a unor mijloace de transport auto scoase din funcţiune şi casare directă aparţinând Instituţiei 
Prefectului -  judeţul Suceava denumit în continuare predător şi predarea acestora contracost 
în regim concurenţial, unui operator economic specializat în colectarea/tratarea vehiculelor 
scoase din uz, denumit în continuare primitor, care prezintă oferta cu preţul cel mai ridicat.

în momentul de faţă predătorul deţinute următoarele mijloace de transport scoase 
din funcţiune, aflate în etapa de valorificare „prin operatori economici autorizaţi":

1. Autoturism Dacia 1310CU, categoria M l, având o masă de aproximativ 980 kg;
2. Autoturism Daewo Nubira, categoria M l, având o masă de aproximativ 1212 kg;
3. Autoturism Cielo Executive, categoria M l, având o masă de aproximativ 1088 kg;
4. Autoturism Daewo Nubira, categoria M l, având o masă de aproximativ 1212 kg;
în conformitate cu prevederile art. 37, alin (2) -  partea referitoare ia mijloacele de

transport auto -  coroborate cu cele ale art. 36, alin (1) din Instrucţiunile M.A.I. nr. 
167/30.07.2009, cu modificările şi completările ulterioare, autoturismele mai sus menţionate 
şi scoase din funcţiune, vor fi valorificate prin predarea în starea în care se află, contracost în 
regim concurenţial, la operatori economici specializaţi în colectarea/tratarea vehiculelor 
scoase din uz, autorizaţi în acest sens în condiţiile Legii nr. 212/21.07.2015.

Operatorii economici autorizaţi în colectarea/tratarea vehiculelor scoase din uz 
interesaţi de preluarea acestor mijloace de transport auto vor transmite la Instituţia 
Prefectului -  judeţul Suceava până la data de 20.08.2020 ora 15.00, la sediul în loc Suceava, 
str. Ştefan cel Mare, nr. 36, jud Suceava, cod poştal 720026, tel 0230/218027, fax 
0230/522784, e-mail prefsv(5)prefecturasuceava.ro, ofertă scrisă conţinând informaţii 
referitoare la:

- preţul (în lei) VSU (vehicul scos din uz) ofertat;
- detalii referitoare la eventuale scăzăminte aplicate (procent fix din cantitatea totală 

VSU cântărit, etc.);



- xerocopii ale documentelor care certifică autorizarea desfăşurării activităţilor de 
colectare/tratare a vehiculelor scoase din uz, conform prevederilor legale în vigoare, precum 
şi xerocopie după certificatul de înregistrare fiscală;

- alte informaţii utile pentru analiza ofertei prezentate.
în urma analizei primare a ofertelor prezentate în termenul stabilit, Instituţia 

Prefectului -  judeţul Suceava poate solicita ofertanţilor informaţii suplimentare, necesare 
derulărji procesului de negociere de preţ.

în  continuare, în conformitate cu prevederile art. 36, alin (1) din Instrucţiunile M.A.I. 
nr. 167/30.07.2009, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiei de valorificare a 
bunurilor, altele decât clădiri şi terenuri la Instituţia Prefectului -  judeţul Suceava stabilită prin 
Ordinul Prefectului nr. 336 din 11.08.2020, analizează ofertele primite şi desfăşoară negociere 
de preţ cu operatorii economici autorizaţi care au depus oferte.

Ofertele de preţ depuse după expirarea termenului limită mai sus menţionat, nu vor fi 
luate în considerare.

în urma derulării procesului de negociere de preţ, între predător şi primitorul declarat 
câştigător se încheie Procesul verbal de negociere.

încărcarea/descărcarea, transportul şi cântărirea autoturismelor menţionate mai sus 
de la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean -  UM 0925 -  sediu 2 din 
localitatea Mihoveni, judeţul Suceava, la sediul operatorului economic specializat/auzorizat 
în colectarea/tratarea vehiculelor scoase din uz, precum şi orice alte cheltuieli rezultate din 
aceste activităţi ce revin exclusiv în sarcina primitorului.

Cântărirea mijloacelor de transport preluate se va face la sediul primitorului în 
prezenţa comisiei de casare stabilită prin Ordinul Prefectului nr. 276 din 05.06.2020, care va 
întocmi un proces verbal de predare-primire, în dublu exemplar, la care se va anexa bonul de 
cântar.

Bonul de cântar va cuprinde informaţii referitoare la: greutate autoturism cântărit, 
scăzământ aplicat, netul cantitativ de facturat.

în baza acestora predătorul va proceda la emiterea tuturor documentelor justificative 
necesare scăderii din evidenţa contabilă a bunurilor care se valorifică, în conformitate cu art. 
36, alin (2) din Instrucţiunile M.A.I nr. 167 din 30.07.2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a altor prevederi legale în domeniul logistic şi financiar-contabil.

Operatorul economic va elibera Instituţiei Prefectului -  judeţul Suceava certificat de 
distrugere pentru fiecare vehicul predat, în condiţiile legii.

întocmit si redactat Semnătura ̂ Avizat sef serviciu Semnătura
Hreniuc Otilia 1 î

i
Pop Elena Maria

t /> ^


