
Tip contract: servicii 

Denumire achizitie:  Serviciul de colectare al deșeurilor electrice și electronice 

 

Descrierea contractului: contractul va lua forma unei convenții de prestări servicii pentru 

colectarea, manipularea, depozitarea și valorificarea deșeurilor din echipamente electrice și 

electronice și a deșeurilor de baterii  

Valoarea estimată fără TVA: o lei  

Condiții contract: colectorul trebuie să asigure ridicarea, manipularea, sortarea, procesarea și 

valorificarea deșeurilor în condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății publice 

și a protecției mediului înconjurător și să preia cu titlu gratuit deșeuri din echipamente electrice 

și electronice și deșeuri de baterii provenite din activitatea Primăriei municipiului Constanța, 

de la punctele de lucru specificate în nota de comandă, la termenele, în cantitățile, tipurile și 

sortimentele, prevăzute în contract.  Preluarea deșeurilor se va face în baza unei comenzi scrise 

și transmisă de către generator colectorului cu minim 48 de ore înainte de ridicarea deșeurilor. 

Condiții participare:  

- cu respectarea prevederilor legale; 

- ofertantul să facă dovada că deține autorizație pentru desfășurarea activității de 

colectare și tratare a DEEE pe raza municipiului Constanța, eliberată de către Agenția 

Națională pentru Protecția Mediului; 

- ofertantul se obligă să asigure transportul mărfurilor cu titlu gratuit; 

- ofertantul trebuie să garanteze că personalul desemnat pentru ridicarea, manipularea, 

sortarea, procesarea și valorificarea deșeurilor este instruit la zi și conform prevederilor 

legale în vigoare cu privire la protecția muncii 

- recepția cantitativă finală a deșeurilor se face la sediul Primăriei municipiului 

Constanța. Din momentul predării deșeurilor proprietatea și răspunderea privind 

manipularea și gestionarea acestora trec în sarcina ofertantului. 

- recepția cantitativă a deșeurilor se face pe cântare autorizate metrologic cu participarea 

delegațiilor ambelor părți, care au obligația de a semna nota de cântar. 

- în avizul de expediție se va menționa în mod obligatoriu: calitatea deșeurilor 

(complete/incomplete), categoria deșeului conform HG nr. 856/2002, numărul de 

bucăți pe categorie de deșeu conform HG nr. 5/2015, cantitatea conform notei de cântar 

pentru fiecare categorie de deșeu conform OG nr. 5/2015. 

Criterii de adjudecare: ofertantul va prezenta experiența similară din ultimii 3 ani din care să 

reiasă că a prestat servicii cu diverse instituții publice sau private cu dotaări similare (cel puțin 

500 de stații de lucru) 

Termen limită primire oferte: 08.12.2017 

Informații suplimentare: Oferta va fi transmisă până la data de 08.12.2017, scanată la 

următoarele adrese de e-mail: cristina.toma@primaria-constanta.ro și 

adriana.stamat@primaria-constanta.ro ,  precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria 

municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atentia Serviciului Tehnologia Informației și 

Echipamente Informatice, persoană de contact Toma Cristina Laura 
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