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        Nr. Inreg.  
 

 
INVITATIE DE PARTICIPARE 

 
 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș cu sediul în Tîrgu Mureș, str. 

Primăriei nr. 2, etaj 1, camera 2, vă invită în data de  ……., ora …… să participați la 

procedura de atribuire a contractului de achiziție publica pentru: 

 
1. Obiectul contractului:  prestarea activității de:    

a. colectare și transport separat de deșeuri municipale cu excepția deșeurilor de 

hârtie, metal, plastic, sticlă; 

b. colectare și transport separat al deșeurilor municipale de hârtie, metal, 

plastic și sticlă; 

c. operare stație de transfer pentru gestionarea deșeurilor municipale cu 

excepția celor de hârtie, metal, plastic, sticlă și deșeuri verzi, inclusiv 

transportul deșeurilor la facilitățile ulterioare de tratare/eliminare 

d. operare stație de transfer pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, 

plastic, sticlă, deșeuri verzi, inclusiv transportul deșeurilor la facilitățile 

ulterioare de tratare/eliminare și valorificarea deșeurilor de sticlă. 

 

2.  Codul de clasificare:  

90511000 – 2 Servicii de colectare a deșeurilor menajere;   

90512000 – 9  Servicii de transport de deşeuri menajere;  

90500000 – 2 Servicii privind deșeurile menajere și deșeurile  

90511100 – 3  Servicii de colectare a deșeurilor urbane solide. 
 

 
3.  Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziție publica:  

- Negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare  – 

 
4. Sursa de finanțare a contractului de furnizare care urmează sa fie atribuit:                                                                                

- buget local.   

 

5. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda (pct. IV.4 Modul de prezentare a 

ofertei din Fișa de date a achiziției): 
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➢ Propunerea tehnică 

Conform art. 135  din Caietul de sarcini 

 

➢ Propunerea financiară  

Conform art. 136 din Caietul de sarcini  

 

Documente de calificare 

I. Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, terțul susținător, 
subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situațiile prevazute 
la art. 164 din Legea nr. 98/2016. 

II. Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, terțul susținător, 
subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute 
de art. 165 din Legea nr. 98/2016. 

III. Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul 
declarat nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute de art. 167 din Legea 
nr. 98/2016. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei :  

Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta în conformitate cu Nota nr.1  
documentele suport aferente, respectiv Certificatul eliberat de Administratia 
Finantelor Publice precum si Certificatul/certificatele eliberate de Autoritățile Publice 
Locale din care să rezulte faptul că, operatorul economic nu are datorii restante către 
bugetul de stat sau bugetul/ bugetele locale la momentul prezentării acestora si 

Cazierul judiciar si fiscal pentru operatorul economic  si Cazierul judiciar pentru fiecare 
din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al 
operatorului economic si pentru persoanele care au putere de reprezentare, de decizie 
sau de control în cadrul acestuiaîn conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 
98/2016. Ofertantul sau dupa caz, ofertantul asociat, tertul sustinator, 
subcontractantul declarat nu trebuie sa se încadreze în situatiile prevazute de art. 60, 
lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016. 
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei :  

Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta în conformitate cu Nota nr.1  
documentele suport aferente, respectiv Certificatul eliberat de Administratia 
Finantelor Publice precum si Certificatul/certificatele eliberate de Autoritățile Publice 
Locale din care să rezulte faptul că, operatorul economic nu are datorii restante către 
bugetul de stat sau bugetul/ bugetele locale la momentul prezentării acestora. 

 

IV. Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței :  
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Pâna la data limită de depunere a ofertelor se vor prezenta documente care dovedesc 
forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis 
de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului din care 
să rezulte cel puțin informațiile legate de structura acționarilor, reprezentanților 
legali, obiectul de activitate, modul de organizare si funcționare al operatorului 
economic. Certificatul constatator trebuie sa conțină date actuale/ reale la momentul 
prezentării. 

 

V. Capacitatea tehnică și/sau profesională 

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței :  

Pâna la data limită de depunere a ofertelor se vor prezenta documente  prin care 
ofertantul trebuie să probeze că a prestat în cadrul a maximum 3 contracte, servicii 
similare cu cele care fac obiectul contractului care urmează a fi atribuit care includ cel 
puțin activitatea de colectare și transport a 15.000 tone/an deșeuri municipale în 
ultimii 3 ani 
 

6.  Limba de redactare a ofertei:  Romana. 
 

7.  Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile 

 
8. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare:  

Raport calitate/preț 

9. Durata contractului:  18 luni 
 

10. Adresa la care se depune oferta:   
 

Tîrgu Mureș, str. Primăriei nr. 2, etaj 1, camera 2. 
 

11. Ora, data şi locul: 

  -  depunerii ofertelor: ...... ora ...,  

  - desfășurării procedurii de negociere: .....  ora  ...., la sediul autorității 

contractante: Tîrgu Mureș, str. Primăriei nr. 2, etaj 1, camera 2 

 

12. Modul de desfasurare a negocierii:  

După deschiderea ofertelor preliminare, autoritatea contractantă va evalua ofertele 

depuse din punct de vedere tehnic si financiar. 
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După stabilirea ofertelor admisibile, se va face publică oferta având cel mai bun raport 

calitate-preț, după care se vor derula runde de negociere cu fiecare ofertant 

participant in parte. 

Negocierile se vor desfășura în data de _______.2022 începand cu ora ______.  

Reprezentantul ofertantului la negocieri va prezenta împuternicire scrisă în acest sens.  

La sfârșitul fiecărei runde de negociere, se vor consemna rezultatele intr-un proces 

verbal semnat de comisia de evaluare si de reprezentanții participanți la runda de 

negociere respectivă. 

Ofertantul va trimite oferta finală in termen de 1 zi de la finalizarea negocierii. 

Orice ofertant poate decide dacă participă la negocieri sau transmite în scris oferta sa 

fără a fi reprezentat la negocieri. În acest caz oferta depusă este considerată cea finală.  

 

 
     In cazul in care Ofertantul nu este reprezentat la negociere, oferta depusa va 
fi considerata finala. 
 
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel.  0365-455256 si e-mail: 

ecolect@cjmures.ro. 
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