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ANEXA nr. 10 

Criterii de atribuire 

 

Criteriul de atribuire  - raportul calitate pret,în care pentru componenta tehnică se acorda 10 

puncte respectiv 10% iar pentru componenta financiară se acordă 90 puncte respectiv 90%: 

 

Specificatiile tehnice au fost foarte clar stabilite in Caietul de sarcini, astfel ca se 

urmareste punctarea tarifelor diferențiate pe tipul de deșeuri respective normele de poluare a 

utilajelor folosite pentru indeplinirea serviciilor de colectare si transport deseuri 

 

Criteriul 1 – norma de poluare 

 

Minim utilaje pentru colectare si stransport deseuri 

13 autospeciale (gunoiere) 

 2 autospeciale pentru ridicarea deșeurilor de pe platformele ghenelor 

subterane 

 2 autospeciale pentru ridicarea deseurilor de pe platforme clandestine 

2 încărcătoare frontale. 

Punctaj: 

- EURO 2, 3                         –0 puncte; 

- EURO 4                             – 2 puncte; 

- EURO 5                              –3 puncte; 

- EURO 6, hibrid, electric   – 5 puncte. 

 

Necesar minim total =19 utilaje  pentru colectare si transport deseuri 

    

 

Daca sunt mai putine utilaje EURO 6 se va calcula punctajul astfel:  

 

- 
                                                 

                     
 X 5 puncte =S1 

 
Daca sunt mai putine utilaje EURO 5 se va calcula punctajul astfel:  

 

- 
                                 

                     
 X 3 puncte =S2 

 
Daca sunt mai putine utilaje EURO 4 se va calcula punctajul astfel:  

 

- 
                                

                     
 X 2 punct =S3 
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Punctaj acordat : S1+S2+S3=______________ puncte 

Justificarea criteriului de atribuire raport calitate preţ 
 

La Alegerea criteriului de atribuire respectiv calitate-preţ s-a făcut având în vedere faptul că 

Autoritatea Contractantă doreşte delegarea gestiunii prin contract de achizitie publica –a  serviciilor de 

colectare - transport deșeuri, la preţuri cât mai scăzute dar cu asigurarea unor servicii de calitate scopul 

activităţii fiind de asigurarea curăţeniei generale în Municipiul Târgu Mureş  prin colectarea, transportul 

deşeurilor menajere, industriale şi de altă provenienţă, precum şi luarea măsurilor necesare de prevenire, 

reducere şi combatere a factorilor poluanţi. 

Autoritatea contractantă conştientizează responsabilitatea şi obligaţia adoptării unor măsuri 

necesare reducerii emisiilor de CO2 pentru a combate efectele de seră şi a creşte calitatea mediului. 

În acest sens factorul preţ primeşte o pondere de 90 % iar factorul calitate va avea şi el o pondere 

de 10%. 

Alegerea ponderilor s-a făcut avându-se în vedere faptul că Autoritatea Contractantă doreşte 

delegarea gestiunii prin contract de achizitie publica a  serviciilor de colectare - transport deșeurila preţuri 

cât mai mici prin asigurarea unui mod eficient de cheltuire a banului public, prin eliminarea risipei în 

utilizarea fondurilor publice, reducere a costurilor astfel factorul preţ primind ponderea cea mai mare de 

90%, iar celălalt factor- al calităţii primeşte o pondere mai mică de 10%, deoarece aceste servicii 

urmăresc respectarea protecţiei mediului la calitate înaltă. 

Toate acestea reprezintă avantaje cu reale beneficii pentru toţi cei implicaţi şi pentru administraţia 

publică. Astfel se urmăreşte crearea unei administraţii publice eficiente, aflate în slujba cetăţeanului 

punându-se accent pe nevoile acestuia, a ţine pasul cu aşteptările acestuia, astfel justificându-se alegerea 

ponderilor de 90% preţ şi 10 % factorul calitate prin aceste beneficii şi avantaje rezultate de care 

beneficiază atât administraţia publică cât şi cetăţeanul- beneficiarul direct al acestor servicii. 

 

Ca şi factor de calitate a serviciilor de transport deşeuri este cel al clasificării autovehiculelor pe 

norma de poluare.  

Autoritatea Contractanta la stabilirea punctajului privind norma de poluare la autovehiculele Euro 

6, hibride și/sau electrice a avut în vedere DIRECTIVA (UE) 2019/1161 A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei 2009/33/CE privind 

promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, care are 

ca obiectiv de reducere a emisiilor de CO2. 
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Criteriul 2 – component financiara 

 Pretul cel mai mic - ofertat pentru tipurile de deșeuri: 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire activitate 

Unitate de 

măsură 

 

Tarif ofertat 

fără TVA 

(lei) 

 

punctaj 

 Tarife pentru colectare – transport și 

neutralizare deșeuri 
  

 

T1 Tarif deșeuri selective: Hârtie/Carton   10 

T2 Tarif deșeuri selective:  Plastic/Metal   10 

T3 Tarif deșeuri selective: Sticlă   10 

T4 Tarif deșeuri voluminoase   10 

T5 Tarif deșeuri biodegradabile   5 

T6 Tarif deșeuri construcții   5 

T7 Tarif deșeuri clandestine   10 

T8 Tarif  deseuri menajere sau asimilate 

persoane casnice 
  

15 

T9 Tarif deseuri menajere sau asimilate 

persoane noncasnice (juridice, 

institutii, etc) 

  

15 

 

        TOTAL:  90 PUNCTE 

 

Modalitatea de punctare: 

T1  - 
                           

               
 X 10 puncte =S1 

T2 - 
                           

               
 X 10 puncte =S2 

T3 - 
                           

               
 X 10 puncte =S3 

T4 - 
                           

               
 X 10 puncte =S4 
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T5 - 
                           

               
 X 5 puncte =S5 

T6 - 
                           

               
 X 5 puncte =S6 

T7 - 
                           

               
 X 10 puncte =S7 

T8- 
                           

               
 X 15 puncte =S8 

T9 - 
                           

               
 X 15 puncte =S9 

 

 

S1 +S2 +S3 +S4+ S5 +S6+ S7 + S8 + S9= punctaj maxim obtinut 90 puncte 

a) In cazul in care punctajul total obtinut pentru colectare – transport deșeuri este egal se ia 

in considerarea tariful cel mai mic ofertat pentru T8 (care are greutatea cea mai mare) 

b) În cazul în care se menţine egalitatea ţinând cont de condiţiile de la punctul a) şi egalitate 

de puncte şi la criteriul tehnic (maximum 10 puncte), se va lua în considerare punctajul 

real obţinut pe baza criteriul tehnic, însă fără limitarea impusă la punctaj,  

c) Tarifele ofertate nu trebuie sa depaseasca cuantumul stabilit de tariful maxim impus 

pentru persoane casnice si non casnice raportat la unitatile de masura aferente  si 

respectiv pentru celelalte tipuri de deseuri  

d) La sabilirea punctajului pentru tarifele aferente tipurilor de deseuri s-a luat in calcul 

importanta colectarii deseurilor reciclabile care sunt impuse de sistemul de mamagement 

al deseurilor la nivelul Romaniei cat si judetului Mures, precum si a indicatorilor impusi 

pentru procentele de deseuri reciclabile care la nivelul anului 2021 este de 60% iar pentru 

2022 este de 70% . Precum si importanta valorilor impuse ca fiind maximale pentru 

colectare deseuri menajere si asimilabile de pe raza municipiului. 

 

 


