ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„POROLISSUM” AL JUDEŢULUI SĂLAJ

NESECRET
Exemplar UNIC
Nr. ____________
Zalău - _________

CAIET DE SARCINI
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului este valorificarea deşeurilor rezultate în urma casării bunurilor materiale scoase din funcţiune /
declasate şi casate din tabelul de la punctual 2, astfel cum sunt prevăzute în prezentul caiet de sarcini, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 212 din 21 iulie 2015 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, O.U.G. nr. 74 din 17 iulie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi a Ordinului nr. 2.131 din 8 decembrie
2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de
întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a
vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare, emis de MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
2. CANTITATEA OFERITA ŞI CONDIŢII DE RECEPŢIE
Cantitatea oferită spre achiziţionare este formată din deşeurile rezultate din dezmembrarea autovehiculelor
(caroseriile autovehiculelor, punţi, motoare, cutii de viteză, anvelope şi camere auto, sticlă, acumulatori auto, lemn etc.), ,
conform tabelului de mai jos:
Nr.
crt.

Denumirea vehiculelor scoase
din uz ( VSU)

Nr. de
înregistrare

Serie identificare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Autoutilitară Dacia PICK-UP
Autospecială A.T.I. AB 26256 DFA
Autospecială 12215 A.SP.P N2
Autospecială 8135 A.S.F.G.I.
Autospecială R 10215 APCT
Autospecială Nissan Terrano
Autoutilitară Dacia 1304 FB
Autoturism Dacia Break
Autospecială 8135 APCT
Autospecială 8135 APCT
Autospecială 8135 APCT
Autospecială 8135 APCT
Autospecială Mercedes L 508
Autospecială R 10215 APCT

MAI 30720
MAI 15191
MAI 15161
MAI 15197
MAI 15181
MAI 12234
MAI 30719
MAI 30716
MAI 15176
MAI 15182
MAI 15180
MAI 15178
MAI 15154
MAI 15177

UU1D26119X2903733
80277
19254
72262
67736
VSKTVUR20U0576135
UU1D26101R0055178
UU1R13311X2905292
62889
63023
54188
24731
WDB30941510723325
80836

15.

Autospecială Mercedes L 408

B 31 BHW

30901213002035
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Locaţia de
preluare
Zalau
Zalau
Zalau
Zalau
Zalau
Zalau
Zalau
Zalau
Zalau
Zalau
Cehu-Silvaniei
Zalau
Zalau
Zalau
Şimleu
Silvaniei

Masa
autovehiculului
( în Kg)
1155
14560
13800
9240
10800
1865
1080
980
7880
7880
7880
7880
3220
10800
2960

3. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI:
3.1 Achizitorul are următoarele obligaţii :
- recepţia cantitativă a autovehiculelor în locaţiile aparţinând I.S.U.”Porolissum” Sălaj astfel cum sunt specificate în
tabelul de mai sus, dar nu mai târziu de 10 zile de la data intrării în vigoare a contractului;
- încărcarea în mijloacele de transport proprii şi transportul autovehiculelor care fac obiectul contractului, din locaţiile
stabilite de I.S.U.”Porolissum” Sălaj la sediul achizitorului, pe cheltuiala achizitorului;
- încărcarea şi transportul la sediul achizitorului a altor deşeuri rezultate în urma operațiunilor, pe cheltuiala
achizitorului;
- să execute pe cheltuiala lui operaţiunile tehnologice privind dezmembrarea autovehiculelor şi sortarea deşeurilor;
- de a executa instruirea personalului propriu privind respectarea normelor de protecţia muncii, apărarea împotriva
incendiilor, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, respectiv de a
supraveghea îndeplinirea măsurilor pe timpul desfășurării activității de scoatere din uz a vehiculelor.
- cântărirea deşeurilor rezultate la sediul achizitorului;
- să emită certificatul de distrugere în termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării operaţiunilor, în condiţiile
prevederilor Legii nr. 212 din 21 iulie 2015 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările
ulterioare;
- să respecte regulile privind accesul în incinta I.S.U.”Porolissum” Sălaj. Pentru desfăşurarea activităţilor specifice,
accesul se va face numai între orele 0800-1500, in baza unui tabel nominal continand elementele de identificare ale
persoanelor şi mijloacelor de transport ce aparţin cumpărătorului şi care va fi transmis la sediul I.S.U.”Porolissum” Sălaj cu
cel putin 24 ore inainte;
- să respecte regulile de protectie militara (ii este interzis acestuia sa detina in incinta unitatii militare aparate de
inregistrat si filmat), acces şi ordine interioara (cumpărătorul va avea asupra sa, la intrarea in unitatea militara, buletin /carte
de identitate in vederea legitimarii si realizarii confruntarii cu datele transmise în prealabil; acesta se va deplasa numai pe
traseul stabilit si cu un insotitor din partea I.S.U.”Porolissum” Sălaj), a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (nu au
dreptul să fumeze decat în locurile special amenajate; nu vor detine substante sau alte materiale inflamabile), de protectie a
muncii (cumpărătorul va respecta normele de protectie a muncii conform legislatiei în vigoare) şi a mediului (cumpărătorul
va suporta toate cheltuielile legate de respectarea normelor privind protectia mediului);
- să folosească tehnologii şi instalaţii omologate pentru eliminarea deşeurilor;
- să fie autorizat potrivit prevederilor Legii nr. 212 din 21 iulie 2015 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu
modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 74 din 17 iulie 2018 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
- sa asigure eliminarea, în totalitate şi în timp util, a deşeurilor care le sunt încredinţate;
- să respecte orice alte obligatii convenite de către parti în scris, cu respectarea reglementarilor în vigoare.
- să efectueze plata deşeurilor către furnizor în urma cântăririi, în baza preţurilor negociate, în maxim 30 zile de la data
emiterii facturii de către I.S.U.”Porolissum” Sălaj.
3.2 Procedura de casare / dezmembrare, sortare şi cântărire a deşeurilor rezultate va începe după maxim trei zile
de la data finalizării transportului autovehiculelor la sediul achizitorului.
Casarea / dezmembrarea autovehiculelor, sortarea şi cântărirea deşeurilor rezultate, vândute de furnizor, se va
face în prezenţa comisiei de casare a I.S.U.”Porolissum” Sălaj.
4. OBLIGATIILE VÂNZĂTORULUI
4.1 Vânzătorul are urmatoarele obligatii:
- să permită accesul cumpărătorului în incinta I.S.U.”Porolissum” Sălaj (locaţiile precizate în tabelul de la punctul 2);
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- să emită avizul de însoţire a mărfii şi factura fiscală pentru deşeurile rezultate.
5. PREŢUL CONTRACTULUI
Preţul contractului va fi dat de valoarea totală a cantităţii de deşeu rezultat, funcţie de preţul ofertat şi negociat între
vânzător şi comparator.
6. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Plata către vânzător reprezinta suma stabilită conform conform contractului ce urmează a fi încheiat şi se va realiza
prin depunerea acesteia în contul: RO80TREZ5615032XXX000269deschis la Trezoreria Zalău.
Plata se va face în baza facturii fiscale emisa de vânzător.
7. PREZENTAREA, TERMENUL DE DEPUNERE SI EVALUAREA OFERTELOR
Ofertele vor fi depuse la sediul I.S.U.”Porolissum” Sălaj, Serviciul logistica, sau prin fax la nr. 0260/615621, până in
data de 22.06.2020 orele 14.00.
La baza evaluării va sta oferta cu cel mai mare preţ oferit pe kilogram. Ponderea hotărâtoare va fi dată de preţul la
deşeul fier pe kilogram, cu obligativitatea respectării prezentului caiet de sarcini.
După depunerea ofertelor, va fi selecţionată o societate cu care se va desfăşura o procedură de negociere a
preţului pentru deşeu rezultat, urmând a fi încheiat un contract de furnizare în baza preţului negociate.
Evaluarea şi negocierea se va desfăşura în prezenţa comisiei stabilite de către conducerea inspectoratului.
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PROIECT
CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE
nr. ................ din ................
1. Părţile contractante :
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “ POROLISSUM” AL JUD. SĂLAJ cu sediul în mun.
Zalău, B-ul M.Viteazu, nr. 57,
telefon 0260/611212, fax 0260/615621 cod fiscal 4494667 cont trezorerie
RO80TREZ5615032XXX000269, deschis la Trezorăria municipiului Zalău, reprezentată prin Adrian Chichişan – inspector
şef şi Petru Cînpean – contabil şef, în calitate de vanzator, pe de o parte
şi
S.C. ________ S.R.L., cu sediu în ___, telefon/fax 0260-_____ număr de înmatriculare J ____, cod fiscal R
_____ cont ______ – TREZORERIA _____, reprezentat prin ____, în funcţia de ADMINISTRATOR si ______ contabil sef
în calitate de achizitor, pe de altă parte.
2. Obiectul şi preţul contractului
2.1. - Vânzătorul se obligă la predarea mijloacelor de transport scoase din uz şi alte deşeuri feroase, neferoase,
etc., în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, conform tabelului de mai jos :
Nr.
crt.

Denumirea vehiculelor scoase
din uz ( VSU)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nr. de
înregistrare

Serie identificare

Autoutilitară Dacia PICK-UP
Autospecială A.T.I. AB 26256 DFA
Autospecială 12215 A.SP.P N2
Autospecială 8135 A.S.F.G.I.
Autospecială R 10215 APCT
Autospecială Nissan Terrano
Autoutilitară Dacia 1304 FB
Autoturism Dacia Break
Autospecială 8135 APCT
Autospecială 8135 APCT
Autospecială 8135 APCT
Autospecială 8135 APCT
Autospecială Mercedes L 508
Autospecială R 10215 APCT

MAI 30720
MAI 15191
MAI 15161
MAI 15197
MAI 15181
MAI 12234
MAI 30719
MAI 30716
MAI 15176
MAI 15182
MAI 15180
MAI 15178
MAI 15154
MAI 15177

UU1D26119X2903733
80277
19254
72262
67736
VSKTVUR20U0576135
UU1D26101R0055178
UU1R13311X2905292
62889
63023
54188
24731
WDB30941510723325
80836

Autospecială Mercedes L 408

B 31 BHW

30901213002035

Alte deşeuri dezmembrate (fier, cupru, plastic, cauciuc)

Locaţia de
preluare
Zalau
Zalau
Zalau
Zalau
Zalau
Zalau
Zalau
Zalau
Zalau
Zalau
Cehu-Silvaniei
Zalau
Zalau
Zalau
Şimleu
Silvaniei
Zalău, Jibou,
Simleu Silv.

Masa
autovehiculului
( în Kg)
1155
14560
13800
9240
10800
1865
1080
980
7880
7880
7880
7880
3220
10800
2960

2.2. - Achizitorul se obligă să plătească vânzătorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare a
deşeurilor rezultate în urma dezmembrării în totalitate a bunurilor materiale aprobate pentru casare.
2.3. – Furnizorul se obligă să pună la dispoziţie, la o dată aleasă de comun acord, autovehiculele ce urmează a fi
casate în prezenţa comisiei de casare, cât şi a celorlalte deşeuri care se află în proprietatea furnizorului, iar agentul
economic să execute pe cheltuiala proprie a achizitorului, fără decontarea lor din partea vânzătorului, a următoarelor
operaţiuni:
- încărcarea în mijloacele de transport proprii şi transportul autovehiculelor care fac obiectul contractului din
locaţiile stabilite de I.S.U.”Porolissum” Sălaj la sediul achizitorului;
- operaţiunile tehnologice pentru casarea autovehiculelor ;
- sortarea deşeurilor rezultate în urma casării şi cântărirea deşeurilor rezultate;
- încărcarea, transportul şi cântărirea altor deşeuri aflate în proprietatea furnizorului.
2.4. - Agentul economic are obligaţia de a achiziţiona deşeurile rezultate din dezmembrarea autovehiculelor
(caroseriile autovehiculelor, punţi, motoare, cutii de viteză, anvelope şi camere auto, sticlă, acumulatori auto, lemn etc.), cât
şi preluarea celorlalte deşeuri aflate în proprietatea furnizorului.
2.5 - Recepţia cantitativă a autovehiculelor se va face de către agentul economic la locaţiile aparţinând
I.S.U.”Porolissum” Sălaj astfel cum sunt specificate în caietul de sarcini, dar nu mai târziu de data de 17.07.2020, iar
cântărirea deseurilor rezultate se va face la sediul agentului economic în prezenţa comisiei de casare.
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2.6 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil vânzătorului de către achizitor, respectiv preţul
produselor livrate este conform tabelului de mai jos :
- deşeu fier
2.7 – Preţul contractului va fi dat de valoarea totală a cantităţi de deşeu funcţie de preţul convenit.
3. Durata contractului
3.1 - Contractul intră în vigoare după semnarea acestuia de către ambele părţi si este valabil pana la data finalizării
procedurii de predare-primire a bunurilor nedezmembrate / dezmembrate, sortarea şi cântărirea, dar nu mai târziu de
31.07.2020.
3.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de 01.09.2020
3.3 - Termenul contractului poate fi modificat cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional la prezentul
contract, incheiat cu cel putin 5 zile lucrătoare inainte de data expirarii prezentului contract.
4. Executarea contractului
4.1 – Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părţi.
5. Documentele contractului
5.1. - Documentele contractului sunt:
a. oferta financiara nr. _______ din ________;
b. procesul – verbal de negociere de preţ nr. ________ din _______.
c. procese-verbale de cântărire (bon de cantar);
d. acte adiţionale, dacă există;
e. caietul de sarcini;
f. alte anexe la contract.
6. Livrarea produselor şi documentele care le însoţesc
6.1. - (1) Vânzătorul are obligaţia de a permite accesul achizitorului în locaţiile specificate în caietul de sarcini
aparţinând I.S.U.”Porolissum” Sălaj pentru ridicarea autovehiculelor şi a deşeurilor refolosibile prevăzute prin contract, la
datele specificate în graficul de livrare, convenit de ambele părţi.
(2) Vânzătorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
a) factura fiscală;
b) avizul de expediţie;
7. Caracterul confidenţial al contractului
7.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în
îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop
decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va
extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.
7.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract
dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau
b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea
dezvăluire; sau
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
8. Transport
8.1. Transportul intră în grija exclusivă a achizitorului, care va suporta toate cheltuielile aferente transportului.
9. Modalităţi de plată
9.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către vânzător în termen de 30 zile de la emiterea facturii de către
acesta, în contul RO80TREZ5615032XXX000269, Trezoreria Zalău. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea
prevederilor legale.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuşeşte sa îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin
contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu 0,05 % din valoarea
contractului, pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. În situaţia în care prin perceperea de
penalităţi nu se realizează acoperirea prejudiciului, persoana juridica achizitoare va calcula daune compensatorii pana la
concurenta sumei datorate.
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 20 de zile de la data eliberării facturii, acesta
are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalenta cu 0,05 % din plata neefectuata, pentru fiecare zi de întârziere,
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11. Rezilierea contractului
11.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
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11.2 - Furnizorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată achizitorului, fără
nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze
dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunţării unilaterale a contractului.
11.3 - Contractul va fi reziliat de drept în următoarele situaţii:
- în cazul în care nu s-a făcut recepţia, încărcarea şi transportul bunurilor de către achizitor conform prevederilor
prevăzute în contract la pct. 2.3
12. Soluţionarea litigiilor
12.1 - Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice
neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
12.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din
Romania.
13. Limba care guvernează contractul
12.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.
14. Comunicări
14.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în
scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
14.2. - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării
în scris a primirii comunicării.
15. Legea aplicabilă contractului
15.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România

VÂNZĂTOR,

ACHIZITOR,

……………………………….

…………………………
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