
Achiziţia serviciului de “Întreținere platforme de deșeuri din municipiul Constanţa” 

 

 

 

Obiectul consultării este  determinarea valorii estimate a serviciului de Întreținere 

platforme de deșeuri din municipiul Constanţa  

Cod CPV  90000000-7, Cod CPV 90600000 – 3, Cod CPV 90921000-9,Cod CPV 90923000-3, 

Cod CPV 79713000-5, Cod CPV 45453000-7. 

Se solicită oferte financiare în vederea achiziției: 

- serviciilor de: spălare, vidanjare, dezinfecție, dezinsecție, deratizare, îndepărtat 

zăpada, combatere manual polei, pază umană/monitorizare video a platformelor de deșeuri; 

-  lucrărilor de: întreținere a integrității construcțiilor prin lucrări de reparații curente 

la platformele de deșeuri. 

Descrierea necesitățílor obiective și constrângerilor de natură tehnică, financiară și 

contractuală: 

Obiectul serviciului îl constituie Întreţinerea platformelor de deșeuri menajere în municipiul 

Constanța prin operaţiuni de: spălare și vidanjare, dezinfecție, dezinsecție, deratizare, 

îndepărtat zăpada, combatere manual polei, întreținerea integrității construcțiilor prin lucrări 

de reparații curente, pază/monitorizare.  

Cantitatea minimă/maximă pentru întreținerea platformelor de deșeuri în municipiul 

Constanţa poate fi modificată, în sensul diminuării/majorării acesteia, în funcție de 

necesitățile din teren, de valoarea contractelor subsecvente acordului cadru și a fondurilor 

bugetare ce vor putea fi alocate pentru derularea acestora, astfel pe parcursul derulării 

acordului cadru şi a contractelor subsecvente cantităţile minime şi maxime estimate pentru 

întreţinerea a 389 platforme sunt: 

Spălat:9.747 m.p./acțiune/între 4 şi 8 acțiuni/lună;  

Vidanjat: 454 rigole/acțiune/între 4 şi 8 acțiuni/lună; 

Dezinfecție: 9.747 m.p./acțiune între 4 şi 8 acțiuni/lună; 

Dezinsecție: 9.747 m.p./acțiune între 4 şi 8 acțiuni/lună/7 luni/an; 

Deratizare: 9.747 m.p./acțiune /1 acțiune/lună; 

Combatere polei manual: 9.747 m.p./acțiune între 1 şi 10 acțiuni/an; 

Îndepărtat zăpada: 9.747 m.p./acțiune între 1 şi 10 acțiuni/an; 

Întreținerea integrităţii construcțiilor și dotărilor platformelor:  

- zugrăvit între 20.000 m.p./an şi  60.000 m.p./an; 

- chituit între 300 m.l./an şi 9107 m.l./an; 

- vopsit confecție metalică între 3.479 m.p./an şi  6.958 m.p./an; 

- reparat confecție metalică între 144 kg/an şi 600 kg/an; 

- înlocuit confecție metalică între 1560 kg/an şi 3120 kg/an;   

- refacere cu beton între 38,9 m.c./an şi 200 m.c./an.  

Prestatorul se obligă ca, în baza contractelor subsecvente acordului cadru încheiat cu 

beneficiarul, să  presteze serviciul de Întreținere platforme de deșeuri menajere din 

municipiul Constanţa prin operaţiunile de:  



 

 

- Spălare a suprafeței platformelor (interior, exterior) pentru deșeuri care se va 

efectua manual, cu furtunul de la autocisternă cu jet de apă produs de instalația cu care 

este dotată autovidanja prevăzută cu instalație de presiune, cu presiune de până la 150 

barr. – în scopul păstrării curățeniei și de a îmbunătăți gradul de confort al utilizatorilor, de 

regulă după colectarea deșeurilor și măturatul platformei; 

- Vidanjare din rigola platformelor de deseuri menajere pentru eliminarea 

substantelor lichide provenite din masa de deşeuri menajere cât şi a apelor uzate rezultate 

în urma spălarii platformelor. Vidanjarea din rigola platformelor de deşeuri menajere se face 

cu autovidanja cu bazin de stocare; 

-   Dezinfecția dotărilor platformelor se desfășoară după spălare și vidanjare, conform 

graficului, cu produse dezinfectante prin pulverizarea cu aparatură adecvată  în interiorul 

platformelor și pe containere,  operațiunea  fiind de combatere a microbilor prezenți și de 

prevenire a infectării mediului (zonei platformelor) în care se află containerele cu deșeuri 

menajere; 

- Dezinsecția dotărilor platformelor este acţiunea de prevenire şi combatere a 

antropodelor care transmit diferiţi agenţi patogeni, evitând apariţia îmbolnăvirii la om şi 

crearea de disconfort prin aplicarea de substanțe, în containere și în rigola care colectează 

scurgerile reziduale din containere, precum și pe pereții interiori ai platformei.  

-  Deratizarea platformelor se va efectua prin aplicarea de substanțe raticide în scopul 

prevenirii și combaterii rozătoarelor (șoareci, șobolani). 

Substantele folosite pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare sunt cele din grupele 

III si IV de toxicitate, conform listelor produselor pesticide, insecticide şi raticide avizate de 

profilaxia sanitar-umană elaborată de Ministerul Sănătăţii, iar cantităţile utilizate vor 

respecta dozele şi normele impuse/unitatea de măsură conform legislatiei in vigoare şi cu 

metodologia de lucru recomandată de specialiştii din cadrul Ministerului Sănătăţii cu 

influenţă slab toxică pentru oameni şi animale. 

- Îndepărtat manual zăpada și gheața - activitate specifică în sezonul de iarnă de 

îndepărtare a zăpezii şi curăţatul de gheaţă pentru asigurarea circulației persoanelor care 

aduc deșeuri la platforme și a operatorilor care colectează deșeurile menajere din 

containerele situate în platforme.  

-  Împrăștiere manuală material antiderapant - activitatea se va desfășura pe timp de 

iarnă prin împrăştierea de material antiderapant în fața, interiorul cât și pe scările platformei 

pentru asigurarea accesului în siguranță fără pericol de alunecare,  a persoanelor care 

depun deșeurile menajere la platforme. 

 - Întreținerea integrității construcțiilor prin lucrări de reparații curente (zugrăvit, 

chituit, vopsit, refacere cu beton, reparaţii şi înlocuire confecţie metalică, etc.), care are ca 

scop menţinerea în stare de funcţionare a platformelor, a integrităţii construcţiilor 

(împrejmuire, acoperiş, suprafaţa betonată, pereţii platformelor, trepte de acces) şi altele ce 

nu pot fi prevăzute şi care pot apărea datorită uzurii în timp. 

   Prezentarea unui  tarif  unic  care să cuprindă  toate  cheltuielile  necesare  pe 

categorii de lucrări însoțite de anexe (extras manoperă, extras material, extras utilaj și 

transport), pentru  îndeplinirea  întocmai  a  tuturor activităţilor cuprinse la întreţinerea 



 

 

construcţiilor şi dotărilor platformelor de reparaţii curente, pe articole de deviz (R.P.C.) pe 

unitatea de măsură (m.p., kg., m.l.). 

   Executarea lucrărilor necesare de reparaţii curente se face cu respectarea  

standardelor  şi  condiţiilor  de   calitate  pentru  funcţionarea  platformelor de deșeuri pe  

întreaga  perioadă  a  contractului.  Lucrările vor fi executate în urma constatărilor 

inspectorilor autorităţii contractante împreună cu personalul de control al operatorului, a 

întocmirii  constatării cu necesarul reparațiilor  de efectuat, a devizului estimativ care 

cuprinde lista cantităților de lucrări necesare, la care se vor adăuga costurile cu materialele 

necesare executării acestora. 

- Paza(24/7/365)  sau monitorizarea video a platformelor de deșeuri menajere, are 

un caracter preventiv de menținere a integrității platformelor şi îndepărtare a persoanelor 

care produc disconfort şi vandalism. 

 Monitorizarea desfășurată prin paza umană (24/7/365), are ca scop supravegherea  

zonelor platformelor de deşeuri şi îndepărtarea persoanelor care produc disconfort prin 

pătrunderea lor în incinta platformelor de deşeuri menajere şi a acţiunilor de deteriorare sau 

dispariţie a unor părţi componente ale platformelor, acestea fiind obiective de utilitate 

publică iar funcţionarea lor duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a cetăţenilor.  

 Monitorizarea prin pază umană  şi interventia în conformitate cu legislaţia în vigoare,  

in caz de alarmare (sesizări populație sau dispecerat) se va face in cel mai scurt timp posibil 

şi vor fi  luate măsuri  legale.  

 Realizarea unui sistem centralizat de supraveghere video a platformelor de deșeuri 

menajere care va folosi un tip de reţea potrivit pentru a interconecta cele 350 de camere 

pentru a transmite semnalul la dispeceratul de monitorizare unde se vor supraveghea 

camerele, prin afişarea informaţiei pe monitoare. 

 Intervenția cu operativitate la obiectivele monitorizate și luarea măsurilor legale 

astfel încât în momentul în care este necesar, să poată solicita intervenţia  Poliţiei Locale. 

 Camerele este necesar să fie  de înaltă rezoluţie, astfel să permită vizualizarea clară 

a imaginilor în condiţii de lumină scăzută. 

Localizarea exactă a obiectivelor este prezentată în anexa caietului de sarcini, fiecare 

obiectiv (platformă) cu adresa corespunzătoare. 

Va fi aplicată soluția optimă și eficientă din punct de vedere economic între 

implementarea unei monitorizări cu paza umană sau a unui sistem de monitorizare cu 

camere video în rețea de date, instalate la fiecare locație, ținând cont de toate datele 

(amplasarea platformelor pe toată raza municipiului Constanta) și de costurile implicate.  

 - Să existe sistem GPS pe fiecare mașină care execută operațiunile specificate în 

ordinul de lucru, pentru monitorizarea permanentă a parametrilor de executare a 

operaţiunilor cuprinse în întreţinerea platformelor (spălare, vidanjare, dezinfecție, 

dezinsecție, deratizare, îndepărtat zăpada, combatere polei, întreținerea integrității 

construcțiilor, pază/monitorizare).  

 Acordul cadru privind serviciul  de  Instalare şi întreţinere cabine de toaletă ecologice 

în municipiul Constanţa se  va  încheia  pentru  o  durată  de 5  ani. 



 

 

Structura  şi  nivelul  tarifului  practicat  vor  reflecta  costul  efectiv  al  prestaţiei  şi  vor 

respecta prevederile  legale. 

Preţul  se va  exprima  în  lei fără  tva  și  este  cel  precizat  de  Prestator  în  formularul  

de  ofertă. 

 

Aspecte supuse consultării: Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a 

serviciului, inclusiv detalierea prețului.  

 

Data afișării anunțului: 21.03.2017 

Data limită de transmitere a propunerilor: 26.03.2017 

Data limită consultare: 29.03.2017 

 

Modalitate de desfășurare: consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice 

persoană / organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în 

vederea determinării valorii estimate a serviciului, la adresa de e-mail: 

secretariat.gospodarire@primaria-constanta.ro , andreea.patentasu@primaria-constanta.ro ,  

ioana.finaru@primaria-constanta.ro.  
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