
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL SUCEAVA

NESECR E i 
N r^ /40/4 

Nr. exemplare:l 
Data: 26.08.2020

ANUNŢ

privind vânzarea deşeurilor rezultate din plăcutele de aluminiu, hârtie si electronice

Instituţia Prefectului - Judeţul Suceava, cod fiscal 4244032, cu sediul în str. Ştefan cel Mare, 
nr. 36, Mun. Suceava, jud. Suceava, telefon: +40230218027, fax:+40230523455, e-mail: 
ioana.verbal@prefecturasuceava.ro, invită ofertanţii să depună oferta în scopul atribuirii contractului 
pentru vânzarea deşeurilor rezultate din plăcutele de aluminiu, hârtie si electronice din 
cadrul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava, precum şi a instituţiilor subordonate, 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 rezultate din plăcutele de 
aluminiu, hârtie si electronice, conform specificaţiilor prevăzute în caietul de sarcini 
anexat
2.2 Tip contract: Servicii
2.3 Modalitatea de atribuire: Contract de vânzare deşeuri rezultate din plăcutele de aluminiu, 

hârtie si electronice
2.4 Cantitate deşeuri / valoare minimă:

Denumire Cantitate Valoare minimă
Deşeuri de aluminiu rezultate din 
distruqerea plăcuţelor de înmatriculare

3000 kg 2 lei / kg

Deşeuri de hârtie 2000 kg 0,1 lei / kg
Deşeuri rezultate din electronice 100 kg 0,2 lei / kg

2.5 Criteriul atribuirii: preţul cel mai mare
3. PROCEDURA
3.1 Tipul procedurii - vânzare directa
3.3 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: 03.09.2020 ora 14.00
3.6 Data si ora deschiderii ofertelor: 04.09.2020, oratfl0:00.
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL SUCEAVA

Nr. / f S t f  
Nr. exemplare: 1 
Data: A

CAIET DE SARCINI

Pentru vânzarea prin licitaţie a deşeurilor rezultate din plăcutele de aluminiu, hârtie
si electronice

Capitolul 1- DENUMIREA CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie vânzarea deşeurilor rezultate din plăcutele de aluminiu, hârtie 
si electronice existente la nivelul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava precum si la instituţiile 
subordonate (SPCP Suceava si S.P.C.P.C.I.V. Suceava).

Capitolul 2- VANZATOR

Instituţia Prefectului -  Judeţul Suceava 

Capitolul 3- OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie vânzarea deşeurilor rezultate din plăcutele de aluminiu, hârtie 
si electronice existente la nivelul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava precum si ia instituţiile 
subordonate (SPCP Suceava si S.P.C.P.C.I.V. Suceava).

Capitolul 4- CERINŢE GENERALE

Legislaţia in vigoare aplicabila:

* O.U.G. nr. 195/2005 privind „Protecţia mediului" aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu



modificările si completările ulterioare;

■ LEGEA nr. 211/2011 privind „Regimul deşeurilor" - Republicata;

■ H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei 
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările si completările 
ulterioare;

■ H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe 
teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare;

Capitolul 5- CERINŢELE TEHNICE PENTRU PRELUARE

5.1.Locaţiile de la care se vor prelua deşeurile sunt următoarele: Instituţia Prefectului -  Judeţul 
Suceava, Str. Ştefan cel Mare nr. 36, mun. Suceava, jud. Suceava, Sediul SPCP -  Str. Petru 
Rareş nr. 70, mun. Suceava, jud. Suceava şi sediul S.P.C.P.C.I.V Suceava -  Calea Unirii nr. 22).

5.2 Derularea contractului

Toate deşeurile se vând „la pachet". Vânzătorul va accepta numai oferte complete pentru 
pachetul supus vânzării, alcătuit astfel:

Nr.
Crt.

Denumire deşeuri Cantitate

1
Deşeuri de aluminiu rezultat din distrugerea 
plăcuţelor de înmatriculare

3000 kg

2 Deşeuri de hârtie 2000 kg
3 Deşeuri rezultate din electronice 100 kg

Preluarea se va face în baza unui proces verbal privind stabilirea cantităţii de deşeuri, la solicitarea 
scrisa a vânzătorului. Cumpărătorul are obligaţia de a se prezenta pentru ridicare, in termen de 
5 zile de la data anunţării acestuia de către vânzător.

Transportul, încărcarea -  descărcarea si cântărirea deşeurilor se va realiza cu mijloacele proprii 
ale cumpărătorului, fără nici o obligaţie din parte Instituţiei Prefectului, fără nici o pregătire 
prealabila a materialelor ce se vor ridica. Plata deşeurilor se va efectua in lei cu ordin de plata, 
după ridicarea acestora.

Capitolul 6- CERINŢE SPECIFICE

6.1. Documente de eligibilitate

Pentru înscriere la licitaţie , cumpărătorul va depune următoarele documente:

• Cerere pentru înscriere la licitaţie.
• Acte constitutive ale comerciantului participant la licitaţie -Copie după certificatul de 

înmatriculare la Registrul Comerţului
• Dovada că persoana juridică are ca obiect de activitate colectarea, valorificarea 

deşeurilor şi lucrări de dezafectare şi că îndeplineşte condiţiile legale în materie de 
recuperare de deşeuri, conform Art. 7 din OUG NR. 16/2001.



6.2. Cerinţe minime de securitate a muncii

Personalul cumpărătorului isi va desfăşura activitatea de preluare a deşeurilor respectând 
prevederile Legii securităţii si sănătăţii in munca nr. 319/2006, H.G. nr. 1425/2006 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a precedărilor Legii securităţii si sănătăţii in munca 
nr. 319/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Cumpărătorul este pe deplin responsabil pentru activitatea de preluare a deşeurilor in 
conformitate cu legislaţia specifica de SSM in vigoare (legi, norme, normative, instrucţiuni, etc de 
securitate si sănătate in munca) pentru siguranţa tuturor operaţiunilor si metodelor utilizate, cat 
si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

CAPITOLUL 7 - DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI

1. Ofertele pentru licitaţie însoţite de documentele solicitate se vor depune pana la data 
03.09.2020, ora 14, la cam. 8 din cadrul Instituţiei Prefectului -  Judeţul Suceava

2. Analiza ofertelor şi desemnarea câştigătorului se va realiza în data de 04.09.2020.

Avizat şef serviciu Semnătură 
Maria -  Elena POP

întocmit Semnajtura
Ioana Tolescu



OFERTANTUL
înregistrat la sediul autoritatii contractante

nr._________ / _  ■ _  ■ 2020
(denumirea/numele)
ora:

CERERE DE ÎNSCRIERE LA LICITAŢIE

_____________  în calitate de _____________

_________ , cu sediul în
str. ________________________ nr.  ,

bloc _________, scara___________ , etaj _______, apart. ______ , .sector/judet

_________________ prin prezenta solicit înscrierea la licitaţia privind vânzarea
deşeurilor rezultate din plăcutele de aluminiu, hârtie si electronice din cadrul Instituţiei 
Prefectului -  Judeţul Suceava

Data completării .  . 2020
Cu stimă,
Operator economic,

Subsemnatul 

al ____________

(semnătura )


