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SC……………………………                                                       Anexa 2 

Nr. ORC. J…../……../………                                                 la caietul de sarcini 

Cod fiscal…………………… 

Adresa: Str……………………..Nr…… 

Localitatea…………………………….. 

Judeţul.................................................... 
 

 

 

Factori de evaluare, nivelul tarifelor şi nivelul redevenţei ofertate pentru licitaţia privind 

delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizarea menajera  

în Municipiul Suceava 

 
 

 

Nr.

Crt. Denumirea Lucrării UM 

Tarif fără 

TVA 

lei/UM Punctaj  

Punctaj 

Obţinut 

1 
Colectat, transportat, descarcat la 

punctul de sortare, deşeuri menajere 

1 mc    

compactat 
 40 

  

2 
Colectat, transportat, descarcat la 

punctul de sortare, deşeuri reciclabile 

1 mc    

compactat 
 10 

  

3 Sortat deşeuri menajere 
1 mc    

compactat 
 20 

  

4 

Incarcat, transportat, descarcat 

deşeuri reziduale nereciclabile de la 

punctul de sortare la depozitarea 

finala (exclusiv costul depozitarii) 

1 mc    

compactat 
 20 

  

5 

Colectat, transportat, depozitat 

deşeuri voluminoase (inclusiv costul 

depozitarii) 

1 mc  4 

  

6 

Colectat, transportat, depozitat 

deşeuri generate de activităţi de 

construcţii şi demolări (inclusiv 

costul depozitarii) 

1 mc  4 

  

7 Redeventa lei  2   

 TOTAL PUNCTAJ   100   

 

Modalitatea de acordare a punctajului, pe tipuri de activităţi 

 

1. Colectat, transportat si descarcat deseuri municipale la punctul de sortare este 

operaţia principala în salubrizarea menajera, colectandu-se anual o cantitate de 

aproximativ 96.000 mc. de deseuri municipale compactate de la populatie 

(condominii si gospodariri individuale), institutii publice si agenti economici de pe 

raza municipiului Suceava. Punctaj acordat: 40 puncte. 
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2. Colectat, transportat si descarcat deseuri reciclabile la punctul de sortare, 

colectandu-se o cantitate de aproximativ 14.400 mc compactati. Aceata activitate 

are un impact mare asupra mediului si obiectivele de indeplinit conform directivelor 

europene si legislatiei noastra se pot realiza mai ales prin constientizarea 

producatorilor de deseuri despre separarea deseurilor in cele 4 fractii. Punctaj 

acordat: 10 puncte. 

3. Sortarea cantitatii estimative de 96.000 mc compactati de deseuri municipale 

colectate. Aceasta activitate are un rol important in îndeplinirea obiectivului anual 

de reducere a cantităţilor de deşeuri ajunse în depozitul final, şi de plată a 

contribuţiei anuale către Fondul de Mediu. Punctaj acordat: 20 puncte. 

4. Incarcat, transportat, descarcat deseuri reziduale nereciclabile (exclusiv costul 

depozitarii) de la punctul de sortare la depozitarea finala a unei cantitati de 

aproximativ 81.600 mc compactati. Punctaj acordat: 20 puncte. 

5. Colectat, transportat si depozitat deseuri voluminoase (inclusive costul 

depozitarii) a unei cantitati anuale estimative de 5.000 mc., operatia se executa de 

regula sporadic functie de solicitari.  Punctaj acordat: 4 puncte. 

6. Colectat, transportat si depozitat deseuri generate de activitati de constructii si 

demolari inclusiv costul depozitarii) a unei cantitati anuale estimative de 10.000 

mc., operatia se executa de regula sporadic functie de solicitari.  Punctaj acordat: 4 

puncte. 

7. Criteriul economico-financiar redeventa are importanta pentru autoritatea 

contractantă. Punctaj  acordat: 2 puncte.  

 

 

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm 

serviciul public de salubrizare menajeră conform caietului de sarcini asumat. 

 

În cazul în care oferta noastră este declarată câştigătoare, o vom menţine valabilă cel 

puţin 90 de zile. 

 

……………………., în calitate de……………………, legal autorizat să semnez 

(semnătura)                                                                    

 oferta pentru şi în  numele…………………………………….. 

                                                   (denumirea/numele ofertantului) 

  Data………………..      
 

 

 

  

 


