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CAIET DE SARCINI 
 

 

LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE PRIVIND VÂNZAREA 

DEŞEURILOR FEROASE ŞI NEFEROASE 
 
Susţinerea va avea loc în data 31.07.2020, ora 10:00 la Sediul Universitatii de Medicina 

si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti - Rectorat – Str. Dionisie Lupu nr. 37  
 
 
1.Denumirea şi sediul autoritãţii administraţiei publice care organizeazã licitaţia publicã 

deschisã cu strigare 

 

Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti 

Str. Dionisie Lupu nr. 37 

Tel: +40.21 318.07.22 
     
2.Obiectul Licitaţiei publice deschise cu strigare: 

 

 “Vânzare deşeuri feroase şi neferoase provenite din casările mijloacelor fixe şi a 

obiectelor de inventar din cadrul Universităţii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” 

Bucuresti.  
Licitaţia publicã deschisã cu strigare se organizeazã la pachet. 

 Deşeurile feroase şi neferoase, cantităţile minime estimate şi, respectiv preţurile de 

pornire ale licitaţiei sunt redate în tabelul de mai jos. 
 

TABEL 
 

Cuprinzând principalele deşeuri feroase şi neferoase 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire material 

(deseu) 

U/M Cantitatea 

minima 

 

Cantitate 

maxima 

(estimata) 

Pret de 

pornire  

(lei/kg) 

Valoare lei 

pentru 

cantitatea 

minima 

1 2 3 4 5 6 4*6 

1 Deseuri fier si/sau 

fonta 

kg 200 15.000 0.703 140.60 

2 Componente 

electrice si 

electronice 

kg 500 10.000 0.399 199.50 

 Total     340.10 
 

Conform O.U.G. 196/2019 și Legea nr. 249/2015 privind Fondul pentru mediu se va 

reține prin stopaj la sursă cota de 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor. 
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Cantitãţile maxime de deşeuri feroase și neferoase sunt 

estimative. 

În cazul în care se disponibilizează şi alte materiale, afară de cele din tabel, 

câştigătorul licitaţiei este obligat să le preia şi pe acestea la preţul pieţei. 

Dezmembrarea utilajelor, a diverselor instalaţii, încărcarea şi transportul deşeurilor 

feroase şi neferoase revine în sarcina câstigãtorului licitaţiei prin încheierea contractului de 

vânzare şi se va efectua la solicitarea instituţiei publice ori de câte ori este necesar.  
La ridicarea deşeurilor feroase şi neferoase, cumpărătorul are obligaţia de a curăţa 

locul de colectare. 
 

Licitaţia publicã deschisã cu strigare privind “Vânzarea deşeurilor feroase şi 

neferoase provenite din casările mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar efectuate în 

cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București”, se finalizeazã prin 

încheiere de contract de vânzare cu durata de valabilitate 1 (un) an calendaristic. Efectele 

contractului de vânzare încep dupã semnarea acestuia de cãtre ambele pãrţi. 
  
 

3. Condiţiile de desfãşurare a procedurii de licitaţie publicã deschisã cu strigare 

privind “Vânzare deşeuri feroase şi neferoase provenite din casările mijloacelor fixe şi 

a obiectelor de inventar din cadrul Universităţii de Medicină si Farmacie “Carol 

Davila” București”. 

La licitaţie pot participa persoane juridice române sau strãine care au achitate la zi 

taxele şi impozitele locale aferente specificului activitãţii. 

Preţul minim de pornire a licitaţiei este conform tabelului mai sus menţionat pentru 

fiecare deşeu nominalizat, iar valoarea întregului pachet este de 340.10 lei. 

Ofertantul va licita în lei/kg/produs de deşeu pentru fiecare poziţie în parte.   
Se va încheia un singur contract pentru tot pachetul adicã contractul de vânzare va fi 

adjudecat unui singur ofertant, pentru perioada de un an calendaristic. Renunţarea la una 

dintre poziţiile pachetului (produs), atrage dupã sine rezilierea contractului. 

 Caietul de sarcini se pune la dispoziţia solicitantului gratis. 

 

4.Organizarea licitaţiei publice deschisã cu strigare 

 

4.1. Licitaţia publicã deschisã cu strigare se organizeazã conform cerinţelor legale şi de 

reglementare:  
 Legea nr. 98/2016 – privind Achizitiile Publice;



 HG nr. 82/1991 – Legea contabilitãţii, republicatã, cu modificãrile şi completãrile 
ulterioare;  

 HG nr. 841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere fãrã platã şi de valorificare 

a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;


 HG nr. 966/1998 privind modificarea şi completarea HG nr. 841/1995;


 Hotărarea nr 1037/13.10.2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;


 Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deșeurilor din instituțiile publice;


 OUG nr. 15/2015 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice.
 

4.2. Procedura de atribuire a contractului de vânzare deşeuri feroase şi neferoase provenite din 

casările mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din cadrul Universităţii de Medicină si 

Farmacie “Carol Davila” este licitaţie publicã deschisã cu strigare.  
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Ofertele se judecă dupa criteriul: preţul cel mai mare / pachet 

(cantităţi minime estimate).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

La licitaţie pot participa persoane fizice autorizate şi juridice autorizate conform legii. 

Ȋnscrierea la licitaţie se face pe baza de - Scrisoare de transmitere a ofertei (Formular  
1), care se anexeazã în exteriorul plicului care conţine restul documentelor, şi se depune la 

Registratura Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” – str. Dionisie Lupu nr 37, 

Bucuresti, pana la data 30.07.2020 ora 12:00; 

Plicul va conţine urmãtoarele documente: 
 

 copie act de identitate/ delegaţie/împuternicire;


 copie Certificat emis de oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Camera de 

Comerţ şi Industrie Naţionalã sau Teritorialã, care conţine codul unic de 

înregistrare precum şi anexa acestuia din care sã reiasã cã ofertantul are ca 

obiect de activitate (extras), activitatea care face obiectul licitaţiei;

 copie dupã Actul constitutiv cu toate modificãrile la zi şi hotãrârile 

judecãtoreşti de înfiinţare sau de modificare ale acestuia;


 copie dupã statutul organizaţiei;


 Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea conf. art. 164 (Formular 

2) din Legea 98/2016;


 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 (Formular 3) din Legea 

98/2016;


 Declaraţie pe proprie rãspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 167 

din Legea 98/2016; (Formular 4);


 Declaraţie pe proprie rãspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 

din Legea 98/2016; (Formular 5);


 Declaraţie pe proprie rãspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 166 al


(2), art. 171 din Legea 98/2016; (Formular 6) 


 Autorizaţie de mediu valabilă (copie);


 Fişa de informaţii generale (Formular 7);  
  Limba de redactare a documentelor: românã. 

 

  Completarea documentelor de participare se poate face până la data 30.07.2020.  
Neîndeplinirea condiţiilor minime de participare la licitaţie duce la descalificarea 

ofertei.  
Nu vor fi acceptaţi la procedură potenţialii ofertanţi care au avut relaţii contractuale în 

acest domeniu în ultimele 24 luni (2 ani) cu Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol 

Davila” şi nu şi-au îndeplinit obligaţiile de orice natură faţă de această instituţie.  
Documentaţia privind vânzarea deșeurilor feroase si neferoase se poate procura de la 

Biroul Inventariere, B-dul Eroii Sanitari nr. 8, persoană de contact Sandu Ion, telefon 

0744638754, mail: sandu.ion964@yahoo.com sau se poate descarca de pe site-ul 

https://umfcd.ro la sectiunea despre-umfcd/relatii-publice/informatii-publice/achizitii. 

Orice ofertant care a obţinut un exemplar din documentaţia pentru licitaţie are dreptul 

de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. Cererile de clarificări 

pot fi solicitate pana la data 22.07.2020 ora 15:00 

Raspunsurile la solicitările de clarificări se vor transmite până la data de 28.07.2020, 

ora 15:00.  
 

http://www.umfcd.ro/
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Ofertanţii trebuie să prezinte documentele de participare la licitaţie si 

oferta în plic închis până la data de 30.07.2020, ora 12:00. 

Plicul de asemenea trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a 

permite returnarea documentelor de participare în cazul în care oferta este declarată întârziată. 

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa instituţiei publice: 

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE “CAROL DAVILA” BUCUREȘTI 

– 

str. Dionisie Lupu nr. 37 
 
şi cu inscripţia: 
 
Pentru licitaţia de “Vânzare deşeuri feroase şi neferoase provenite din casările mijloacelor 

fixe şi a obiectelor de inventar din cadrul Universității de Medicină si Farmacie “Carol 

Davila” București”. 

  
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 31.07.2020 ora 10 

 

Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, instituţia publică 

nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor.  
Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi numerotate 

şi semnate fiecare pagină, de reprezentantul autorizat să angajeze ofertantul în contract. 
 

De asemenea, se va prezenta obligatoriu şi un opis al documentelor prezentate. 
 

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar 

dacă sunt vizate de persoana autorizată să semneze contractul. 

Ofertele în care termenul de colectare al deşeurilor de la toate punctele ce apartin 

Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti, este mai mare de doua zile 

lucratoare (48 ore de la solicitarea vanzatorului, scrisa sau verbală a unui membru din comisia 

de casare sau a forurilor superioare acestora) decât cel prevăzut în documentaţie vor fi 

respinse, fiind considerate neconforme.  
Documentele se depun la Registratura Universității de Medicină si Farmacie 

“Carol Davila” București – str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2.  
Ofertantul care va adjudeca obiectul licitaţiei este obligat ca în termen de 10 (zece) 

zile lucrãtoare de la data licitaţiei sã semneze contractul de vânzare, la valoarea adjudecatã. 

Eventualele contestaţii cu privire la desfãşurarea licitaţiei publice se vor depune la 

Registratura Universitatii de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti” în termen de 48 

de ore de la data desfãşurãrii licitaţiei, iar comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza şi 

instrumenta contestaţiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrãrii acestora. 

 

5.Condiţii de participare la licitaţie: 

Condiţia de desfãşurare a licitaţiei publice deschisã este ca minim doi ofertanţi sã fie 

acceptaţi pentru participarea la licitaţie. Dacã nu existã doi participanţi la licitaţie, aceasta se 

va relua dupã minim 15 (cincisprezece) zile calendaristice.  
La licitaţiile de vânzare a bunurilor care nu mai sunt necesare Universității de 

Medicină si Farmacie “Carol Davila” București, a materialelor sau pieselor rezultate în urma 

demolării sau dezmembrării acestora, poate participa orice persoană fizică sau juridică,  
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potenţial cumpărătoare, care depune până la data 09.07.2020, ora 12:00, oferta 

şi documentele solicitate, în plic închis, la Registratura Universitătii de Medicină și Farmacie 

“ Carol Davila” București.  
 

 

6.Desfãşurarea Licitaţiei 

 În ziua organizãrii licitaţiei, comisia se va întruni la ora stabilitã şi va declara licitaţia 

deschisã. Licitaţia va începe prin citirea participanţilor înscrişi şi se vor anunţa cererile 

respinse, precum şi motivele.  
Condiţia de desfãşurare a licitaţiei este ca minim doi ofertanţi sã fie acceptaţi pentru 

participarea la licitaţie. Dacã nu existã doi participanţi la licitaţie, aceasta se va relua dupã 

minim 15 zile calendaristice. 

Ofertanţii persoane juridice care vor participa la licitaţie vor prezenta actul de 

identitate şi actul prin care au fost delegaţi sã participe la licitaţie (împuternicire pentru 

reprezentantul care nu este administratorul persoanei juridice). Aceştia vor avea asupra lor 

ştampila societãţii, pentru semnarea proceselor verbale de licitaţie. 

Comisia de licitaţie va stabili existenţa documentelor de calificare depuse pentru 

procedura de vânzare deşeuri feroase şi neferoase provenite din casările mijloacelor fixe şi a 

obiectelor de inventar din cadrul Universităţii Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti 

prin licitaţie publicã deschisã cu strigare.  

Comisia de licitație verifică îndeplinirea condiţiilor specifice menţionate în caietul de 

sarcini şi consemnează documentaţia depusă.  
Criteriul aplicat pentru încheierea contractului de vânzare: Preţul cel mai 

mare/pachet (cantităţi minime estimate).  
Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ pentru fiecare tip de material feros 

şi neferos (conform tabelului sus menţionat). 

Licitarea se efectueazã prin strigări; oferta trebuie să respecte condiţiile de salt 

precizate la deschiderea licitaţiei. 

Pasul de strigare va fi 0.02 lei pornind de la prețurile inițiale de vânzare.  
Oferta câştigătoare va fi calculată prin adunarea succesivă a preţului pe kg 

înmulţit cu fiecare cantitate minimă estimată pentru fiecare tip de deșeu.  
Adjudecarea se face în favoarea ofertantului care va satisface toate condiţiile de 

eligibilitate, caracteristicile impuse prin Documentaţie şi oferta cu preţul cel mai mare/ kg 

deşeu, implicit preţul cel mai mare/pachet deşeuri (cantitãţi minime estimate).  
Dupã încheierea licitaţiei, participanţii şi comisia de licitaţie vor semna procesul 

verbal încheiat privind derularea licitaţiei.  
Câştigãtorul se va prezenta pentru încheierea contractului adjudecat, de vânzare 

deşeuri feroase şi neferoase provenite din casările mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar 

din cadrul Universităţii de Medicină si Farmacie “Carol Davila” București in termen de 10 

zile de la data licitației. Neprezentarea va fi consideratã renunţare la dreptul de a încheia 

contractul respectiv ceea ce va conduce la pierderea dreptului caştigãtorului de a mai participa 

la alte licitaţii organizate de cãtre Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” 

Bucuresti. Contractul va reveni la pasul imediat inferior celui adjudecat. În cazul în care nu 

existã pas inferior licitaţia se va relua la data şi ora stabilitã de comisia de licitaţie. 
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7.Obligaţiile Pãrţilor 

 

7.1. Vânzãtorul (Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti) are 

urmãtoarele obligaţii:  
 sã asigure încheierea contractului de vânzare deşeuri feroase şi neferoase provenite din 

casările mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din cadrul Universităţii de 

Medicină si Farmacie “Carol Davila” București;



 sã emitã cantitãtile de deşeu contractate, eşalonat pe toatã perioada contractualã, 

cumpãrãtorului (beneficiarului);


 sã întocmeascã aviz de expediere pentru cantitãţile de deşeu emise cãtre beneficiar;


 sã numeascã un delegat al instituţiei pentru insoţirea şi verificarea fiecãrui transport de 

deşeu cãtre cumpãrãtor;


 sã emitã facturi fiscale cãtre cumpãrãtor (beneficiar) conform cantitãţilor înscrise pe 

nota de cantar;


 sã respecte clauzele contractuale. 
 

7.2. Cumpãrãtorul are urmãtoarele obligaţii:  
 sã semneze în termenul stabilit contractul de vânzare deşeuri feroase şi neferoase 

provenite din casările mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din cadrul 

Universităţii de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București (zece zile de la data 

licitației);


 sã achite facturile emise de cãtre vânzãtor în termen de maxim 30 zile de la recepţia şi 

facturarea cantitativă şi calitativă a produselor (deşeurilor) în contul de Trezorerie al 

vânzătorului.
 
 

Colectare : 
 

 Cumpărătorul are obligaţia prin contract de a presta toate serviciile aferente, prin 

dotãri proprii (utilaje şi personal calificat), respectiv de a dezmembra, încărca, 

transporta, cântări în prezenţa reprezentantului vânzătorului deşeurile, pe un cântar 

verificat metrologic;

Transport: Transportul intră în exclusivitate în sarcina cumpărătorului. 
 

Servicii: 
 

 Pe lângă cumpărarea efectivă a deşeurilor, cumpărătorul are obligaţia de a presta şi


 serviciile aferente: dezmembrare, încărcare, cântărire, numărare şi transport, curăţarea 

 locului degajat de deşeuri, fără a modifica preţul contractului. 

 Cumpărătorul are obligaţia de a cumpăra deşeurile, cu prestarea tuturor serviciilor 

adiţionale prezentate mai sus (dezmembrare, încărcare, cântărire, numărare, transport, 

curăţarea locului degajat de deşeuri) în condiţiile prezentului contract pentru o 

perioadă de 1 (un) an, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze cumpărătorul de 

nici o eventuală obligaţie de garanţie asumată prin contract.


 sã respecte clauzele contractuale;
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8. Alte Condiţii 

 
Ȋn cazul solicitãrii de prelungire a contractului de vânzare, cu acordul ambelor pãrţi, 

prin act adiţional, preţurile se vor modifica cu procentul de variaţie pe piaţa de profil la data 

respectivã. 

Întârzierea plăţii facturilor cauzată de cumpãrãtor, duce la aplicarea penalitãţilor de 

0,5% pentru fiecare zi de întârziere la platã. Întârzierea la plata facturilor cu mai mult de 30 

de zile dã dreptul vânzãtorului la rezilierea unilaterală a contractului. 

Modul de achitare a facturilor cât şi clauzele pentru nerespectarea obligaţiilor de platã 

se vor stabili prin contractul de vânzare. 

Beneficiarului îi este interzisă subcontractarea contractului de vânzare. 

Eventualele situaţii deosebite apãrute se vor analiza de cãtre pãrţi (vânzãtor – 

cumpãrãtor). Mãsurile adoptate pot merge pânã la rezilierea contractului de vânzãre. 

Ȋn cazul în care câştigãtorul licitaţiei nu se prezintã pentru încheierea contractului de 

vânzare, în termenul prevãzut mai sus, contractul va fi atribuit pasului imediat inferior. În 

cazul în care a fost doar un ofertant atunci Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol 

Davila” Bucuresti îşi rezervã dreptul de a organiza o nouã licitaţie pentru vânzarea deşeurilor  

respective. Totodatã ofertantul în cauzã nu mai are dreptul de a participa la nici o altã licitaţie 

organizatã de cãtre Universităţii de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București.  
În cazul în care se disponibilizează şi alte deşeuri de materiale, afară de cele 

licitate şi enunţate în tabel, câştigătorul licitaţiei este obligat să le preia şi pe acestea la 

preţul pieţei.  
Cheltuielile tuturor operaţiunilor aferente (dezmembrarea utilajelor, a instalaţiilor, 

încărcarea, cântărirea, numărarea, transportul, etc.) intră în totalitate în sarcina cumpărătorului. 
 

Cantităţile de deşeuri feroase şi neferoase vor putea fi suplimentate în funcţie de 

disponibilizările de materiale (casare mijloace fixe şi obiecte de inventar). Cumpãrãtorul se 

obligã la cumpãrarea acestora în aceleaşi condiţii contractuale privind preţurile şi serviciile, în 

perioada de valabilitate a contractului. 

 

9.Garanţii: 

Nu se solicită garanţie de bună execuţie. 
 

10.Dispoziţii Finale 

 

 Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de vânzare deşeuri feroase 

şi neferoase provenite din casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din cadrul 

Universităţii de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București.  
 Nu vor participa la licitaţia publicã deschisã persoanele juridice sau persoanele fizice 
care:  

 au debite faţã de bugetul local;

 au fost adjudecatarii unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contracte de vânzare cu 

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” București;


 au debite faţã de Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București;

 au fost în litigiu de orice naturã cu Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol 

Davila” București; 
 Prin înscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se considerã 

însuşite de ofertant. 
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11. Formulare şi anexe 

 

OPIS cu documentele care se vor trimite până la data de 09.07.2020 ora 12:00 pentru 

selecţia participanţilor la licitaţie este redată mai jos. (OPIS-ul documentelor prezentate de 

către ofertanţi va respecta ordinea de mai jos pentru a fi mai uşor de urmărit de către ambele 

părţi):  
 copie act de identitate/ delegaţie/împuternicire;



 copie Certificat emis de oficiul Registrului Comerţului de pe lângã Camera de 

Comerţ şi Industrie Naţionalã sau Teritorialã, care conţine codul unic de 

înregistrare precum şi anexa acestuia din care sã reiasã cã ofertantul are ca 

obiect de activitate (extras), activitatea care face obiectul licitaţiei;

 scrisoare de inaintare (Formular 1)


 copie dupã Actul constitutiv cu toate modificãrile la zi şi hotãrârile 

judecãtoreşti de înfiinţare sau de modificare ale acestuia;


 copie dupã statutul organizaţiei;


 Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea conf. art. 164 (Formular 

2) din Legea 98/2016;


 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 (Formular 3) din Legea 

98/2016;             

 Declaraţie pe proprie rãspundere privind neîncadrarea în 

prevederile art. 167 din Legea 98/2016; (Formular 4);


 Declaraţie pe proprie rãspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 

din Legea 98/2016; (Formular 5);


 Declaraţie pe proprie rãspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 166 al


(2), art. 171 din Legea 98/2016; (Formular 6) 


 Autorizaţie de mediu valabilă (copie);


 Fişa de informaţii generale (Formular 7);
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