ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612
Anexa nr. 4 la HCL nr. 39/07.09.2018

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
PRIVIND
DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI
BEICA DE JOS

Coduri CPV
90511000-2 – Servicii de colectare a deşeurilor menajere
90512000-9 – Servicii de transport de deşeuri menajere
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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: COMUNA BEICA DE JOS
Adresă: str. Principală nr. 215, judeţul Mureş
Localitate: Beica de Jos
Cod poştal:
Ţara:
547110
Romania
Persoana de contact:
Telefon:
Moldovan Maria
0265/719700
În atenţia: Compartiment achiziţii
publice, management proiecte
E-mail:
Fax:
beica@cjmures.ro
0265/719612
Adresa de internet: www.beica.ro
Adresa autoritătii contractante: Beica de Jos, nr. 215, judeţul Mureş
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice □ servicii generale ale administratiei publice
centrale
□ apărare
inclusiv cele subordonate la nivel regional □ ordine publică/siguranţă naţională
sau local
□ mediu
□ agenţii naţionale
□ economico-financiare
■ autorităţi locale
□ sănătate
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
instituţie
europeană/organizaţie □ protecţie socială
internaţională
□ cultură, religie şi activ. recreative
□ altele (specificaţi)
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
■ altele: Administrare teritorială locală
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante
DA □ NU■
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
■ la adresa mai sus menţionată
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)
I.c. Cai de atac
Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiilor
Denumire: Consiliul National de Solutionarea a Contestatiilor
Adresă: Str. Stravropoleus nr 6 sector 3
Localitate: Bucuresti Cod poştal: 030084 Ţara: Romania
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E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021-310.46.41
Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: 021-310.46.42
Denumire: Curtea de Apel Tg. Mureş
Adresa: Str. Justiţiei, nr. 1 , Tg. Mureş
Localitate: Tg. Mureş
Cod postal:
540235
Tara: Romania
E-mail: catgmures@just.ro
Telefon: 0265 / 263694/265908/269363
Adresa internet: Fax:
0265 / 269199
I.d.Sursa de finanţare:
Se specifică sursele de finanţare ale După caz, proiect/program finanţat din fonduri
contractului ce urmează a fi atribuit:
comunitare
Bugetul Local
DA □ NU ■
Dacă DA, faceţi referire la proiect/program
....................................................................
II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:
DELEGAREA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI
BEICA DE JOS
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări □
(b) Produse □
(c) Servicii ■
Execuţie □
Proiectare şi execuţie □
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de autoritate
contractantă □
Principala locaţie a lucrării
______________________
___

Cumpărare □
Leasing □
Închiriere □
Cumpărare în rate □

Categoria serviciului
A■
B□

Principalul loc de livrare
____________________

Cod CPV □□□□□□□□

Cod CPV □□□□□□□□

Principalul loc de prestare
Raza administrativ - teritorială a
Comunei Beica de Jos, Jud
Mures
Cod CPV
90511000-2
–
Servicii
de
colectare a deşeurilor menajere
90512000-9
–
Servicii
de
transport de deşeuri menajere

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţii de servicii: ■
Încheierea unui acord cadru: □
II. 1.4. Durata contractului:
1 an
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul): nu este cazul
Acordul cadru cu mai mulţi operatori □
Nr. □□□
Acordul cadru cu un singur operator □
sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al
participanţilor al acordului cadru vizat
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Durata acordului cadru:
Durata în ani □□ sau luni □□□
Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru
DA □ NU ■ - nu este cazul
II.1.6) Divizare pe loturi
da □ nu ■
Ofertele se depun pe:
Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □
Alte informatii referitoare la loturi:
...............................................................................................................................................
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU ■
II.1.8) Valoarea estimata: 69.600 lei (plus TVA)
II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi
opţiuni, dacă exista)
Conform Caietului de Sarcini
II.2.2) Opţiuni (dacă există) da ■ nu □
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:
În cazul în care în timpul desfăşurării contractului de delegare se constată necesitatea
achiziţionării unor servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care
datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului
în cauză, acest lucru va fi posibil în funcţie de prevederile Legii 98/2016.
III. Condiţii specifice contractului
III.1 Alte condiţii particulare referitoare
la contract (dupa caz)
III.1.1. Contract rezervat
DA □ NU ■
(dacă DA scurtă descriere )
III.1.2. Altele
DA □ NU ■
(dacă DA, descrieţi)
IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă □
Licitaţie restrânsă □
Licitaţie restrânsă accelerată □
Dialog competitiv □

Negociere cu anunţ de participare □
Negociere fără anunţ de participare □
Cerere de oferte □
Achiziţie directă ■

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică DA □ NU ■ Dacă DA, informaţii adiţionale despre
licitaţia electronică: ___________
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IV.3.) LEGISLAŢIA APLICATĂ
1. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
2. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
3. Ordonanta de urgenta nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si
completarile ulterioare.
4. Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr.
30/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Ordinul nr. 2181/2007 al Ministerului Economiei şi Finantelor privind aprobarea manualului
operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii.
6. Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii prevăzute în OUG nr. 34/2006.
7. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice
8. Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor.
9. Ordinul nr. 109/2007 al ANRSC privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a
localităţilor.
10. Ordinul nr. 110/2007 al ANRSC privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localitatilor.
11. Ordinul nr. 111/2007 al ANRSC privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului
de salubrizare a localitatilor.
12. Ordinul nr. 112/2007 al ANRSC privind aprobarea contractului-cadru de prestare a
serviciului de salubrizare a localităţilor
13. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificarile
ulterioare.
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