Anunț consultare piață
privind achiziția serviciului de nivelare a depunerilor din depozitul pentru materiale
provenite din construcții și desființări din municipiul Constanța
Obiectul consultării: îl constituie achiziția serviciului de nivelare a depunerilor
din depozitul pentru materiale provenite din construcții și desființări din municipiul
Constanța.
Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a
estimării valorice:
Cod CPV : 45520000-8
Obiectul serviciului îl constituie nivelarea materialelor, aşa cum sunt
definite de standardul român SR13350/1996 (de tipul: moloz, betoane,
tencuieli, ceramică, pavaje, resturi de piatră, pământ, decapări asfaltice etc.)
rezultate din activităţile de construcţii şi desființări de pe teritoriul municipiului
Constanţa, care sunt depuse în depozitul amplasat în Portul Constanța – zona
Poarta nr.9.
Nivelarea depunerilor se va face de către Prestator cu un buldozer
având puterea mecanică a motorului de minim 81 C.P. și de maxim 180 C.P.,
conform programului stabilit de Beneficiar prin Ordin de lucru.
Nu fac obiectul prezentului serviciu depunerea şi nivelarea deşeurilor
de tipul celor : menajere, stradale, animaliere, spitaliceşti, nămoluri, deșeuri
cu compoziţie organică (vegetale, animaliere, hârtie, carton, textile, plastice,
lemn, blană, cauciucuri), fermentabile, lichide şi a celor periculoase
(combustibile, care pot produce contaminări în mediu etc.).
Este interzisă depunerea acestor tipuri de deşeuri în depozitul pentru
materiale provenite din construcții și desființări.
Pe parcursul derulării acordului cadru şi a contractelor subsecvente cantităţile
estimate sunt:
Cantitatea maximă acord cadru – respectiv timpul maxim estimat, necesar
pentru prestarea serviciului de nivelare este:
- 6 ore/zi x 22 zile = 132 ore/lună x 48 luni = 6336 ore/4 ani;
Cantitatea minimă acord cadru - respectiv timpul minim estimat, necesar
pentru prestarea serviciului de nivelare este:
- 2 ore/zi x 22 zile = 44 ore/lună x 48 luni = 2112 ore/4 ani
Cantitatea maximă contract subsecvent - respectiv timpul maxim estimat,
necesar pentru prestarea serviciului de nivelare este:
- 6 ore/zi x 22 zile = 132 ore/lună x 12 luni = 1584 ore/an;
Cantitatea minimă contract subsecvent - respectiv timpul minim estimat,
necesar pentru prestarea serviciului de nivelare este:
- 2 ore/zi x 22 zile = 44 ore/lună x 12 luni = 528 ore/an.
Programul serviciului prestat este de minim 44 ore/lună şi de maxim 132
ore/lună și va fi stabilit prin ordin de lucru de către Beneficiar în funcţie de
fluctuaţia cantităților de materiale provenite din construcții și desființări necesare
a fi nivelate şi de încadrarea în resursele bugetare alocate.
În caz de
condiţii meteo nefavorabile (zăpadă, precipitaţii abundente)
care blochează drumurile de acces către depozit, Prestatorul poate să-şi
retragă buldozerul din rampă, pentru o perioadă stabilită de comun acord, iar
Beneficiarul poate reduce programul serviciului de nivelare sub numărul minim de
ore.
Beneficiarul şi Prestatorul vor ţine periodic legătura cu privire la situaţia
depunerilor din depozitul pentru materiale provenite din construcții și desființări.
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Serviciul de nivelare trebuie să fie asigurat de către o persoană care deține
documente ce dovedesc calificarea de mecanic conducător de buldozer (atestat,
brevet, certificat,etc.).
Greutatea medie specifică a materialelor provenite din construcții și
desființări este de 1,6 tone/m.c. (conform coeficientului mediu de transformare
pentru moloz îndesat şi pământ cu bolovani şi piatră din TS/1975).
Depunerile vor fi împinse cu lama buldozerului în depresiunile terenului
(ravene) – astfel încât, în urma serviciului de nivelare, să nu se depăşească
limitele suprafeţei depozitului şi cotele terenului și ale drumurilor amenajate
din jurul depozitului.
Acordul cadru privind serviciul de nivelare a materialelor rezultate din
efectuarea lucrărilor de construire/demolare autorizate de autoritatea publică
locală de pe teritoriul administrativ al municipiului Constanţa, se va încheia
pentru o durată de 4 ani.
Serviciul este garantat de către prestator minim 1 an de la data
încheierii ultimului proces verbal de recepţie a nivelării depunerilor.
Prestatorul răspunde şi garantează buna desfăşurare a prestaţiei,
respectarea condiţiilor de calitate şi a cantităţilor stabilite prin ordinele de
lucru emise de către Beneficiar.
Vă solicităm să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț (preţul unitar
se va exprima în lei/oră prestație, fără tva).
Data afișării anunțului: 21.10.2020
Data limită transmitere propuneri: 06.11.2020 ora 16,00
Data limită consultare: 06.11.2020 ora 16,00
Modalitate de desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de
a transmite propuneri privind condițiile tehnice, oferte de preț, etc., în vederea
elaborării caietului de sarcini și a estimării valorice.
Ofertele pot fi depuse prin e-mail: secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro,
servicii.publice@primaria-constanta.ro, prin poștă pe adresa Direcției Gestionare
Servicii Publice din str. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța sau prin fax la nr.
0241488168.

Str. Ștefan Mihăileanu, Nr. 10,
Tel: 0241488176, Fax: 0241488168

Email: servicii.publice@primaria-constanta.ro

2/3

