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CRITERIILE DE SELECŢIE A OFERTELOR PENTRU 

CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL 

MUNICIPIULUI BRAD –ACTIVITATEA DE CURĂŢARE ŞI 

TRANSPORT A  ZĂPEZII   DE PE CĂILE PUBLICE ŞI MENŢINEREA ÎN 

FUNCŢIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEŢ  

 

 

 Art.1- (1) Comisia de selecţie va face analiza ofertelor depuse în 

SEAP, la data stabilită. 

               (2) Evaluarea se face pe baza criteriilor de selecţie prezentate la 

art.2 şi în conformitate cu numărul maxim de puncte pentru fiecare 

criteriu. 

 Art.2   Pentru finalizarea cât mai operativă a SERVICIILOR DE 

DESZĂPEZIRE ÎN MUNICIPIUL BRAD – 2017-2020, considerăm 

justificat aplicarea criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasă din 

punct de vedere economic, în conformitate cu L.98/2016 – art.187, 

L.100/2016 – art.86 și H.867/2016 – art.43 alin.1. 

             Modul de stabilire a punctajului ofertelor depuse este următorul: 

 

a) CRITERIUL FINANCIAR  - PONDERE 80% 

     - curățat manual trotuare și alei – lei/m2 – 10 puncte pentru cel mai 

mic tarif oferit și 1 punct pentru cel mai mare tarif oferit. 

       Ofertele intermediare se punctează proporțional cu diferența dintre 

maxim și minim, după formula de calcul (Pmax – Pint)/ Pmax x 10 



     - curățat mecanic și împrăștiat material antiderapant– lei/m2 – 10 

puncte pentru cel mai mic tarif oferit și 1 punct pentru cel mai mare tarif 

oferit. 

       Ofertele intermediare se punctează proporțional cu diferența dintre 

maxim și minim, după formula de calcul (Pmax – Pint)/ Pmax x 10 

     - încărcat mecanic și transportat zăpadă – lei/m3 – 10 puncte pentru 

cel mai mic tarif oferit și 1 punct pentru cel mai mare tarif oferit. 

       Ofertele intermediare se punctează proporțional cu diferența dintre 

maxim și minim, după formula de calcul (Pmax – Pint)/ Pmax x 10 

     - combaterea poleiului și gheții prin stropire clorură de calciu sau 

soluție de clorură de sodiu – lei/m2 – 10 puncte pentru cel mai mic tarif 

oferit și 1 punct pentru cel mai mare tarif oferit. 

       Ofertele intermediare se punctează proporțional cu diferența dintre 

maxim și minim, după formula de calcul (Pmax – Pint)/ Pmax x 10 

     - redevența – 40 puncte pentru cea mai mare redevență și 4 puncte 

pentru cea mai mică redevență ofertată. 

       Ofertele intermediare se punctează proporțional cu diferența dintre 

maxim și minim, după formula de calcul (Pmax – Pint)/ Pmax x 40. 

 

b) CRITERIUL TEHNIC  - PONDERE 20% 

 

      Capacitatea de intervenție : 

- Peste 2  ore  - 0 puncte 

- Între 1 oră și 2 ore  - 10 puncte 

- Până într-o oră – 20 puncte 

 

 Adjudecarea ofertei căştigătoare se face în favoarea celei care a 

realizat punctajul maxim. 

                  

 

 

 


