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SPECIFICATII TEHNICE 

SERVICII DE COLECTARE DESEURI MENAJERE 

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI – SERVICII DE COLECTARE DESEURI MENAJERE 

 Cod C.P.V.: 90511200-4 

Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de colectare, transport şi eliminare a deşeurilor 

menajere si reciclabile de la sediul  Directia  de  Sanatate  Publica  a  Judetului  Iasi  : 

- Iasi, str. Nicolae Balcescu, nr. 21. 

Cantitatea estimata : 27 mc/luna; 

II. OBLIGATIILE PRESTATORULUI: 

1. să colecteze selectiv deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul acestora; 

2. să verifice starea tehnică a mijloacelor de colectare şi să le înlocuiască pe cele care prezintă 

defecţiuni sau neetanşeităţi din vina Operatorului la sesizarea scrisa a Utilizatorului ; 

3. să ridice deşeurile de la adresa indicata, dupa un program stabilit de comun acord de operatorul 

economic si de autoritatea contractanta prin contract; 

4. colectarea se va efectua selectiv pentru urmatoarele categorii de deseuri: 

 - deseu menajer - 2 containere; 

 - deseu hartie si carton - 1 container; 

 - deseu plastic si metal – 1 container. 

5. să încarce întreaga cantitate de deşeuri şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării. 

Încărcarea se va face astfel încât deşeurile să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii pe 

calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personal suficient pentru executarea operaţiunilor 

specifice, în condiţii de siguranţă şi de eficienţă; 

6. să încarce deşeurile în vehiculele transportatoare direct din recipiente/containere; 

7. personalul care efectuează colectarea să manevreze recipientele/containerele cu grijă pentru a evita 

deteriorarea lor, precum şi producerea prafului sau răspândirea deşeurilor în afara autovehiculelor de 

transport; 
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8. să aşeze după golire recipientele în poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate 

operaţiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului ; 

10. să execute colectarea astfel încât în cazul deteriorării unor recipiente, saci de plastic sau în cazul 

împrăştierii accidentale a deşeurilor în timpul operaţiunii de golire, personalul care execută colectarea 

să încarce toate deşeurile în autovehicul pentru ca locul să rămână curat; 

11. operatorul economic trebuie sa detina autorizatie integrata de mediu, conform prevederilor legale, 

valabila la data limita de depunere a ofertelor, precum si pe toata perioada contractului; 

12. operatorul economic trebuie sa fie autorizat de autoritatile locale pentru colectarea, preluarea, 

transportul si eliminare a deşeurilor menajere pe raza municipiului Iasi; 

13. operatorul economic va pune la dispozitia autoritatii contractante containere specifice pentru 

colectarea selectiva a deseurilor; 

14. din momentul preluarii deseurilor de la beneficiar, prestatorul poarta intreaga raspundere totala si 

exclusiva in ceea ce priveste gestionarea lor cantitativa pe durata transportului, manipularii, 

depozitarii, eliminarii, incinerarii, selectarii, reciclarii; 

15. prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, 

cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 


