INSPECŢIA MUNCII
Nr.4/31/C.A.P./25.03.2019
APROBAT
Dantes Nicolae BRATU
Inspector General de Stat

ANUNT

Inspectia Muncii, cu sediul in Bucuresti, str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2.
intentioneaza sa achizitioneze direct, in conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43-46 din HG nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, “servicii de colectare deseuri menajere”, achizitie ce se va
finaliza cu incheierea unui contract.
1. Obiectul achizitiei: servicii de colectare deseuri menajere;
2. Cod CPV: 90511000-2;
3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
4. Modul de elaborare a ofertei: conform caietului de sarcini;
Ofertele care nu indeplinesc in totalitate prevederile caietului de sarcini sau valoarea
totala depaseste valoarea estimata, vor fi respinse.
5. Limba de redactare a ofertei: romana;
6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile;
7. Valoarea estimata a achizitiei: este 8.640 lei (5.760 lei fara TVA pentru anul 2019,
2.880 lei fara TVA pentru anul 2020, in cazul prelungirii contractului cu act aditional
4 luni).
8. Pretul ofertei este ferm: pe toata perioada derularii contractului;
9. Modul de depunere/transmitere a ofertelor:
- la sediul Inspectiei Muncii: str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2, Bucuresti, insotita de o
adresa de inaintare;
sau
- la faxul nr.: 021/302.70.50
sau
- la adresa de e-mail: marian.stelea@inspectiamuncii.ro
sau
- in SEAP, cu obligatia anuntarii autoritatii contractante la adresa de mail
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- Operatorii economici ofertanti trebuie sa aiba deschis cont in SEAP (sistemul
electronic de achizitii publice), la adresa www.e-licitatie.ro, finalizarea achizitiei se
va face din catalogul electronic disponibil in SEAP.
10. Data limita pentru depunerea ofertelor: 02.04.2019, ora 14.00 (ofertele depuse dupa
aceasta data nu vor fi luate in considerare).
11. Modalitatea de atribuire fiind achizitie directa nu se va organiza sedinta de
deschidere a ofertelor.
12. Informatii suplimentare: pot fi solicitate de la dl. Marian Stelea, telefon:
0758.244.083, e-mail: marian.stelea@inspectiamuncii.ro.

Anisoara ALEXANDRESCU
Director
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CAIET DE SARCINI
SERVICII DE COLECTARE DESEURI MENAJERE
INSPECŢIA MUNCII, cu sediul în Bucureşti, str. Matei Voievod nr. 14 sector 2, având cod fiscal
12335018, cont RO73TREZ23A680200200130X, deschis la Activitatea de Trezorerie şi
Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, intentioneaza sa achizitioneze servicii de
colectare deseuri menajere.
I. OBIECTUL CONTRACTULUI – SERVICII DE COLECTARE DESEURI MENAJERE- Cod C.P.V.:
90511000-2
Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de precolectare, colectare, transport şi
depozitare a deşeurilor solide de la sediile Inspectiei Muncii :
- str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2, Bucuresti.
- str. Ion Cornea, nr. 7B, sector 5, Bucuresti.
Cantitatea estimata : 12 mc/luna;
II. OBLIGATIILE PRESTATORULUI:
1. să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul acestora;
2. să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare şi să le înlocuiască pe cele care
prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi din vina Operatorului la sesizarea scrisa a Utilizatorului ;
3. să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările Utilizatorului şi să ia măsurile care se impun în
vederea rezolvării acestora, în termenul prevăzut de lege;
4. să ridice deşeurile în intervalul orar 8.00-16.00 de luni pana joi si 8.00-14.00 vineri;
5. să încarce întreaga cantitate de deşeuri şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat
depozitării. Încărcarea se va face astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe
posibilitatea împrăştierii pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personal suficient
pentru executarea operaţiunilor specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă;
6. să încarce deşeurile în vehiculele transportatoare direct din recipiente;
7. personalul care efectuează colectarea să manevreze recipientele cu grijă pentru a evita
deteriorarea lor, precum şi producerea prafului sau răspândirea deşeurilor în afara
autovehiculelor de transport;
8. să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate
operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului ;
9. sa doteze personalul executant al prestaţiei cu echipament de lucru adecvat, inscripţionat
cu sigla societăţii si având expusa la vedere legitimaţia de serviciu (cu fotografie) ce va
prezentata la cererea Utilizatorului pentru identificare.
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10. să execute colectarea astfel încât în cazul deteriorării unor recipiente, saci de plastic sau
în cazul împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire, personalul care
execută colectarea să încarce toate deşeurile în autovehicul pentru ca locul să rămână curat;
III. DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului: 01.05.2019 – 31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 4 luni prin
act aditional.
IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire este “pretul cel mai scazut”, in conditiile respectarii in totalitate a
cerintelor din prezentul caiet de sarcini.
V. VALABILITATEA OFERTEI
Oferta va fi valabila pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de deschidere a ofertelor.
VI. PREZENTAREA OFERTEI FINANCIARE
Oferta financiara: va fi in lei/mc fara TVA;
Cerintele precizate in Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice oferta de
baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare
numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerintelor minimale din Caietul de Sarcini.

Anisoara ALEXANDRESCU
Director
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