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CAIET DE SARCINI 

 
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de 

furnizare si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza , de catre fiecare 

ofertant, propunerea tehnica si propunerea financiara. 

 

A.Obiectul achiziţiei îl constituie  SERVICII DE COLECTARE  SI TRANSPORT A GUNOIULUI MENAJER 
 COD CPV :90511200-4 

 

a) Prestarea serviciului de colectare si transport al gunoiului menajer din piete, 

Targul Obor si zone de agrement apartinand SC Administratia  Pietelor si Targurilor  SA 

Braila 

    b) Cantitatea  minima de  gunoi menajer ce va fi colectata este de 6000  mc/12 luni  

    c) Nivelul maxim pana la care poate fi posibila suplimentarea serviciilor de gunoi 

menajer  ce va fi colectata este de  8000 mc/ 16 luni. 

    d) Locatiile de colectare si de transport sunt : 

- Piata Halelor 

- Hala Centrala 

- Piata Concordia 

- Piata Microhala 

- Piata Radu Negru Central 

- Piata Radu Negru Biserica 

- Piata Calarasi IV 

- Piata Viziru 

- Piata Libelula 

- Piata Saraca 

- Piata Cezar Petrescu 

- Piata Vidin 

- Piata Apollo 

- Sediu SC APT SA  

- Oraselul copiilor 

- Gradina zoologica 

- Atelierul mecanic Chercea 

                                 -  Targul Obor +Doi Cocosi 

 



B. Cerinte obligatorii:  

 
a) Ridicarea intregii cantitati de deseurilor menajere se va efectua  zilnic, dupa un grafic 

orar convenit de comun acord, astfel :  

- in perioada anotimpului cald, deseurile se vor ridica de 2 ori pe zi in functie de 

necesitati; 

- in celelalte perioade ale anului o singura data pe zi; 

- in situatii exceptionale la solicitarea telefonica a autoritatii contractante. 

b) Dotarea cu mijloace de realizare a colectarii selective(recipiente predate in custodie 

beneficiarului  de catre operatorul de salubritate pentru deseuri de hartie si carton, deseuri 

de metal si plastic, deseuri de sticla) in numar suficient pentru a asigura capacitatea de 

inmagazinare necesara intre doua colectari, conform Legii 132/2010, precum si cu 

recipiente(europubele) 120 litri, 240 litri si eurocontainere de 1.1 mc si 18 mc pentru gunoi 

menajer. Ofertantul castigator va asigura incarcator frontal pentru evacuarea gunoiului 

menajer din incinta Parc zoologic, Oraselul Copiilor si Targul Obor.  

c) Incarcarea intregii cantitati de deseuri menajere precum si din spatiul destinat 

depozitarii.Dupa fiecare ridicare de gunoi ,firma prestatoare va asigura si curatenia 

perimetrului pe care se afla europubele sau eurocontainerele de la punctele de lucru  

 Facturile  prestatorului vor fi insotite de situatia centralizatoare a bonurilor de 

confirmare a prestatiei de colectare din fiecare punct de lucru . 

 Prestatorul  are obligatia sa depuna in cadrul propunerii tehnice urmatoarele: 

-  Autorizatia eliberata de ANRSC pentru acest tip de serviciu; 

- Dovada incheierii unui contract de prestari servicii la groapa de gunoi ecologica; 

- Lista cu utilajele si echipamentele necesare bunei desfasurari a prestatiei . 

 

 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 

ofertei, alături de celelalte secţiuni, constituind ansamblul cerinţelor, pe baza cărora se 

elaborează oferta de preţ ce va cuprinde toate informatiile cu privire la valorile unitare pentru ,, 

PRET/MC ”  (colectare, transport si depozitare), precum si pretul total al acordului cadru ce 

face  obiectul prezentei proceduri. 
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