
 

Informare

Subsemnata Negru Aurelia având funcția de Director executiv –Direcția de Dezvoltare,
(Potrivit  Dispoziției  nr.  1321/05.05.2020  subsemnata  Negru  Aurelia  am  fost  promovată
temporar în  funcția  de Director  Executiv  în cadrul Direcției  de Dezvoltare), la  data  inițierii
procedurii  de  negociere  fără  publicare  a   Serviciilor  de  depozitare  deșeuri  reziduale  în
conformitate cu HCGMB nr 101/23.03.2020, formulez următorul răspuns: 

După cum aveți cunoștință Direcția de Dezvoltare în anul bugetar  2020 are în subordine
următoarele  compartimente:  Serviciul  Achiziții  Publice,  Compartimentul  Investiții,  Serviciul
Administrativ,  Transport,  Întreținere,  Serviciul  Proiecte  și  Compartimentul  management
informațional și strategii de informatizare.

Pentru realizarea achizițiilor publice, de produse, servicii și lucrări la nivelul Primăriei 
Sectorului 5 în anul bugetar 2020 au fost alocate 13 posturi (posturi de execuție, funcționari 
publici), ocupate 7 posturi de persoane cu studii universitare de licența și specializări/certificări 
in domeniul achizițiilor publice,  1 post referent certificat în domeniul achizițiilor publice.

După cum aveți cunoștință Direcția de Dezvoltare în anul bugetar 2020 are în subordine
următoarele  compartimente:  Serviciul  Achiziții  Publice,  Compartimentul  Investiții,  Serviciul
Administrativ,  Transport,  Întreținere,  Serviciul  Proiecte  și  Compartimentul  management
informațional și strategii de informatizare.

În aplicarea  prevederile  art.  2  alin.  4)  și  5)  din  HG nr.  395/  2016  Direcția  Tehnică
Serviciul Verificări Edilitare întocmește  referatul nr.DT637/30.07.2020 prin care  solicită
achiziționarea  de servicii  de depozitare  a  deșeurilor  reziduale,  având în  vedere  HCGMB nr.
101/23.03.2020 și ținând cont de adresele Primăriei Municipiului București nr.  3334/23.04.2020
și 1354/09.07.2020.

Justificarea achiziției: În lipsa unui depozit de deșeuri/sau a instalaților de eliminare a deșeurilor
municipale și a deșeurilor similare deținute de către Consiliul General al Municipiului București, singura
posibilitate legată de depozitare/eliminare a deșeurilor în mod  controlat  este încheierea contractelor de
depozitare  în  conformitate  cu  competența  prevăzută  la  art.129 alin  (2)  lit.’’d’’  din  OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ. Modalitatea de depozitare a deșeurilor este reglementată de: 

- Art. 7 alin. 1 din HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor care stipulează – Depozitarea
deșeurilor, conform prevederilor alin (1) și (2) este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în
prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor
stabilite în prezenta hotărâre.

- Art.96  lit.1  din  Ordinul  ANRSC  nr.  82/2015  privind  aprobarea  Regulamentului  –cadru  al
serviciului de salubrizare a localităților care precizează:

 „În depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi depozitate deșeurile reziduale inerte care au rezultat în
urma procesului de sortare, de tratare mecano - biologică și de incinerare,  precum și deșeurile pentru
care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru
sănătatea umană ori pentru  mediu și nici nu pot fi valorificate”.



Totodată Ordinul ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităților  definește deșeul rezidual astfel: deșeurile nevalorificabile colectate separat,
inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile. La depozitele de
deșeuri trebuie să ajungă numai deșeurile reziduale care nu mai pot fi supuse unor procedee de sortare și
tratare.  Cu privire  la modalitatea de încheiere a contractului  până la finalizarea unei  proceduri  de
„LICITAȚIE DESCHISĂ”, se va aplica procedura de „negociere fără publicare prealabilă” conform
prevederilor art.104 alin.1 lit. c din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice actualizată pe motiv de
urgență, aceasta fiind o formă legală de prestare a activității, până la finalizarea procedurii de atribuire,
fără  a  fi  necesară  obținerea  LICENȚEI  ANRSC,  după  cum  se  specifică  în  adresa  A.N.R.S.C.  nr.
09608/19.06.2020.

Astfel Primăria Sectorului 5 va demara procedura de negociere fără publicare prealabilă a
unui anunț de participare în conformitate cu procedura operațională internă cod PO-04.1-02.

În  paralel  Primăria  sectorului  5  va  organiza  procedură  de  licitație  deschisă,  pentru
delegarea  activității  serviciului  de  salubrizare  menționate  la  art.  2  alin  (3)  lit.(j)  din  Legea
101/2006 coroborată cu prevederile legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.

Ținând cont de complexitatea demarării  celor 2 proceduri  Direcția Tehnică Serviciul
Verificări  Edilitare  întocmește   referatul  nr.DT521/02.07.2020 prin  care   solicită
achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice  consultanță/consiliere
privind întocmirea documentațiilor de atribuire pentru delegarea activității respectiv a încheierii
contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și tratare
a acestora. 

Serviciul  Achiziții  Publice, (îndeplinind atribuțiile  de specialitate  în domeniul
achizițiilor publice prevăzute la art. 2 alin (1) și (3) din H.G. nr. 395/ 2016)  încheie contractul de
servicii  nr 53601/08.07.2020 având ca obiect:

1. Consultanță în vederea  întocmirii documentației  necesare demarării procedurii de
achiziție  publică(caiet  de  sarcini  ,  strategie  de  contractare,  fișă  de  date,  DUAE ,
formulare consultanță;

2. Consultanță în evaluare pe toată perioada de derulare a procedurii
3. Consultanță  în  vederea  realizării  documentației  necesare  demarării  procedurii  de

delegare de gestiuni, având în vedere HCGMB  nr. 101/23.03.202, pentru delegarea
către Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului București, a încheierii contractelor
de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și tratare a
acestora, în conformitate cu  prevederile art. 59alin (2) din Legea nr. 211/2011privind
regimul deșeurilor 

4. Depunerea și ridicarea documentelor în relația cu ANSC
Consultantul/expert cooptat SC AAATC MARKETING SUPORT SRL achiziționat

prin contractul nr. 53601/08.07.2020, oferă servicii în elaborarea:
- Referatului  de  necesitate  întocmit  de  Direcția  Tehnică  Serviciul  Verificări  Edilitare

înregistrat  sub  nr.  DT637/30.07.2020,  pentru  procedura  de  negociere  fără  publicare



prealabilă organizată pentru  atribuirea contractului de servicii de eliminare finală prin
depozitare a deșeurilor rezultate în urma procesului de sortare și tratare colectate pe raza
sectorului 5 al Municipiului București,

- Strategiei  de contractare înregistrată  sub nr 60795/30.07.2020, document comun al de
Direcției Tehnice și Direcției de Dezvoltare pentru procedura de negociere fără publicare
prealabilă organizată pentru  atribuirea contractului de servicii de eliminare finală prin
depozitare a deșeurilor rezultate în urma procesului de sortare și tratare colectate pe raza
sectorului 5 al Municipiului București,

 Stabilirea valorii estimate
 Stabilirea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare
 Stabilirea formularelor
 Stabilirea modelului de contract 

- Caietului  de  sarcini,  înregistrat  sub  nr.  DT638/30.07.2020,  document  comun  al  de
Direcției Tehnice și Direcției de Dezvoltare pentru procedura de negociere fără publicare
prealabilă organizată pentru  atribuirea contractului de servicii de eliminare finală prin
depozitare a deșeurilor rezultate în urma procesului de sortare și tratare colectate pe raza
sectorului 5 al Municipiului București,

- Instrucțiune pentru ofertanți înregistrată sub nr.60798/30.07.2020, document comun al de
Direcției Tehnice și Direcției de Dezvoltare pentru procedura de negociere fără publicare
prealabilă organizată pentru  atribuirea contractului de servicii de eliminare finală prin
depozitare a deșeurilor rezultate în urma procesului de sortare și tratare colectate pe raza
sectorului 5 al Municipiului București,

- Model Invitație de participare 
Valoarea achiziției estimativ: este de 64.800.000,00 lei fără TVA/ 9 luni. 
La stabilirea valorii s-au luat în calcul prețurile din oferta transmisă de Eco Sud astfel: 

 220 lei/tonă x 15000 tone/lună = 3.300.000 lei fără tva ; 
180 lei/tonă x 15000 tone/lună = 2.700.000 lei fără tva ; 
80 lei/tonă x 15000 tone/lună = 1.200.000 lei fără tva ; 
                                          Total  = 7.200.000 lei fără TVA/lună
7.200.000 lei fără TVA/lună x 5 luni= 36.000.000 lei fără TVA/ 5 luni.
7.200.000 lei fără TVA/lună x 9 luni = 64.800.000,00 lei fără TVA/ 9luni.

7.200.000 lei fără TVA/lună x 48 luni = 345.600.000,00 lei fără TVA/ 48 luni.

- Referatului  de  necesitate  întocmit  de  Direcția  Tehnică  Serviciul  Verificări  Edilitare
înregistrat  sub  nr.  61093/31.07.2020,  pentru  procedura  de  negociere  fără  publicare
prealabilă organizată pentru  atribuirea contractului de servicii de eliminare finală prin
depozitare a deșeurilor rezultate în urma procesului de sortare și tratare colectate pe raza
sectorului 5 al Municipiului București,

- Referatului  de  necesitate  întocmit  de  Direcția  Tehnică  Serviciul  Verificări  Edilitare
înregistrat sub nr. 61093/31.07.2020, pentru LICITAȚIE DESCHISĂ în conformitate cu



procedura  operațională  cod  PO  04.1-  02,  procedură  organizată  pentru   atribuirea
contractului de servicii de eliminare finală prin depozitare a deșeurilor rezultate în urma
procesului de sortare și tratare colectate pe raza sectorului 5 al Municipiului București,

- Referatul  nr.  61094/31.07.2020  privind  publicarea  în  catalogul  electronic  SEAP  a
Anunțului de intenție privind procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea de
Servicii de eliminare finală prin depozitare a deșeurilor rezultate în urma procesului de
sortare și tratare a acestora colectate de pe raza sectorului 5 al Municipiului București
La data  de  31.07.2020 ora 16 05autoritatea contractantă publică  în SEAP (cu transmitere
la JOUE) anunțul nr. PI 1001519

I.
Procedura de achiziție Negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare

pe motiv de urgență,   conform prevederilor  art.  104 alin.  1 lit.  c) din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare conform adresei ANRSC
nr. 809608/19.06.2020. 

Valabilitatea contractului (5 luni), va fi până la 31.12.2020 cu posibilitatea prelungirii
acestuia  pe  4  luni  ale  anului  2021.  La  data  atribuirii  procedurii  de  licitație  deschisă  a
serviciilor  de  depozitare  a  deșeurilor  reziduale  rezultate  în  urma procesului  de sortare  și
tratare a acestora colectate pe raza Municipiului București – Sector 5,  contractul încheiat
prin procedura de negociere fără publicare va înceta. 

Primăria  sectorului  5  cu  ajutorul  motorului  de  căutare  GOOGLE identifică  operatori
economici potențiali  prestatori de servicii de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în
urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza sectorului 5 și transmite
invitațiile de participare:
- Nr. 60838/30.07.2020 către SC VIVANI SALUBRITATE SA(Slobozia jud. Ialomița),
- Nr. 60829/30.07.2020 către  SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA

DEȘEURILOR SRL (localitatea Boldești Scăieni jud. Prahova),
- Nr. 60834/30.07.2020 către RER SUD SA(jud. Buzău)

Data limită pentru depunere ofertelor 04.08.2020, ora 900. Deschiderea ofertelor va avea
loc la data 04.08.2020, ora 930

La data 04.08.2020, comisia de evaluare a ofertelor anulează procedura (raport de anulare nr
61768/04.08.2020) procedurii având în vedere faptul că până la data și ora limită de depunere a
ofertelor (ora 900 )   nici un operator economic nu a depus ofertă. 

La ședință participă și expertul cooptat Alexandru Constantinescu (expert achiziționat prin
contractul  nr.  53601/08.07.2020  încheiat  de  PRIMĂRIA SECTORULUI 5  cu   SC AAATC
MARKETING SUPORT SRL)

 II.
Autoritatea contractantă pe motiv de urgență privind achiziția acestor servicii,  reia procedura

de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare 



Autoritatea contractantă elaborează în acest sens :
- Instrucțiune pentru ofertanți  înregistrată  sub nr.61820/04.08.2020,  document comun al  de

Direcției  Tehnice și Direcției  de Dezvoltare pentru procedura de negociere fără publicare
prealabilă  organizată  pentru   atribuirea  contractului  de  servicii  de  eliminare  finală  prin
depozitare a deșeurilor rezultate în urma procesului de sortare și tratare colectate pe raza
sectorului 5 al Municipiului București,

- Invitație de participare nr. 61773/04.08.2020
Data limită pentru depunere ofertelor 07.08.2020, ora 1200. Deschiderea ofertelor va avea loc
la data 07.08.2020, ora 1230

- Invitațiile de participare:
- Nr. 61954/04.08.2020 către SC VIVANI SALUBRITATE SA(Slobozia jud. Ialomița),
- Nr. 61954/04.08.2020 către  SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA

DEȘEURILOR SRL (localitatea Boldești Scăieni jud. Prahova),
- Nr. 61954/04.08.2020 către RER SUD SA(jud. Buzău).
 
La data 07.08.2020, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse de operatorii economicii,  comisia

de evaluare a ofertelor:
Întocmește 

PROCES VERBAL nr. 1 de deschidere și inventariere a documentelor depuse de operatorii
economici înscriși la procedură înregistrat sub nr. 63392/07.08.2020;; 

PROCES  VERBAL  nr.  2  privind  evaluarea  ofertelor  tehnice  și  financiare  depuse de
operatorii economici înscriși la procedură înregistrat sub nr. 63426/07.08.2020;

 PROCES  VERBAL  nr.  3  privind  analizarea  ofertei  îmbunătățită  depusă  la  etapa  de
negociere înregistrat sub nr. 63447/07.08.2020;

RAPORTUL PROCEDURII  de  atribuire  prin  NEGOCIERE  FĂRĂ  PUBLICARE
PREALABILĂ privind  achiziția  de  Servicii  de  eliminare  finală  prin  depozitare  a  deșeurilor
rezultate în urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza Municipiului
București - Sector 5, înregistrat sub nr. 63472/07.08.2020

Și
Declară  câștigătoare  oferta  depusă  de  SC  VITALIA  SERVICII  PENTRU  MEDIU

TRATAREA DEȘEURILOR SRL cu un punctaj de 95 puncte, 
Tariful  convenit  pentru  eliminarea  deșeurilor  nepericuloase  prin  depozitare  este:  179,81
lei/tona fara TVA, fiind compus din urmatoarele: 

-1. cheltuieli materiale – 50,66 lei/tona
-2. cheltuieli cu munca vie – 13,85 lei/tona
-3. taxe licențe - 0,87 lei/tona
-4. cheltuieli cu închirierea utilajelor – 3,10 lei/tona

5. cheltuieli cu contribuția pentru economia circulara – 80,00 lei/tona
6. fond pentru închidere urmărirea post închidere – 11,01 lei/tona
7. alte cheltuieli – 11,89 lei/tona 
8. cheltuieli financiare 2,42 lei/tona
9. profit 6,00 lei/tona



Valoarea totala convenită    (pentru 5 luni) pentru eliminarea deșeurilor nepericuloase
prin depozitare este de 13.485.423 lei fara TVA (reprezentand cost de depozitare care include
contribuția pentru economia circulara).
La  ședințele  comisiei  participă  și  expertul  cooptat  Alexandru  Constantinescu  (expert

achiziționat prin contractul nr. 53601/08.07.2020 încheiat de PRIMĂRIA SECTORULUI 5 cu
SC AAATC MARKETING SUPORT SRL)

La data de 11.08.2020 se semnează contractul de servicii înregistrat la Primăria sectorului
5 sub nr. 64010, cu valabilitate până la 31.12.2020, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă
de 4 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de LICITAȚIE DESCHISĂ.

SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU TRATAREA DEȘEURILOR SRL constituie
garanția de bună execuție perioadă de asigurare de la 18.08.2020 până la 14.01.2021 pentru
suma de 1.348.542lei. 

Serviciul  achiziții  publice  prin  adresa  nr.  DD  909/19.08.2020,  a  înaintat  Direcției
Tehnice.  
Contractul nr. 64010/11.08.2020  însoțit de documentația de atribuire si polița de garanție. 

 
III.

La data prezentei:
-nu am cunoștință de demararea procedurii de licitație deschisă pentru  achiziționarea de Servicii

de  eliminare  finală  prin depozitare  a  deșeurilor  rezultate  în  urma procesului  de sortare  și
tratare a acestora colectate de pe raza sectorului 5 al Municipiului București,

-nu am cunoștință de încheierea actului adițional de prelungire pentru 4 luni din anul bugetar
2021 și nici de încheierea altor documente necesare întocmirii documentației de atribuire

Vă stau la dispoziție cu orice alte informați care sunt de competența mea. 

Consilier achiziții publice
Negru Aurelia 


