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Capitolul IV: Specificații tehnice pentru prestarea serviciilor 

 
 

I. CONDIȚII GENERALE 

 

Drumurile, căile de acces, parcările și trotuarele din  incinta Parcului  Industrial Eurobusiness 
Oradea I, prezentate în  Anexa 1, sunt afectate in perioada de iarnă de fenomene 
meteorologice (ninsori, polei,  gheata etc.)  care  pot  determina înrăutățirea si chiar 
blocarea traficului. 
In  vederea  asigurării circulației  pe  aceste  drumuri și căi de acces,  inclusiv in condiții  de   
siguranța in timpul iernii, este necesară contractarea serviciilor care  au  ca  scop combaterea  
poleiului  si  a  înzăpezirii  drumurilor și căilor de acces din  incinta Parcului  Industrial 
Eurobusiness Oradea I. 
 
Amplasamentele pentru  care  se  vor  presta  aceste  activități  au suprafața totală de 86.790 
mp și sunt prezentate  explicit  în  Anexa  1, astfel: 
  
Denumire drumuri Lungime drumuri (ml) Lățime carosabil 

(m) 
Suprafață (mp) 

Borsului 1,490 8 11,920 
General Mardarescu 1,597 8 12,776 
Petre Carp 2,139 8 17,112 
Nicolae Filipescu 603 8 4,824 
Eugeniu Carada 592 8 4,736 
Ion Mihalache 1,225 7 8,575 
Parcare  1,110 5 5,550 
Trotuare   13,799 
Cai de acces parcele   3658 
Sensuri giratorii, intersecții   3,480 
Total suprafață contract/mp   86.790  

 
Prezentele Specificații Tehnice stabilesc condițiile tehnice de calitate și execuție pe care 
trebuie să le îndeplinească serviciile pentru prevenirea și combaterea  înzăpezirii drumurilor 
și a căilor de acces din Parcul Industrial Eurobusiness I, precum  și  condițiile  tehnice  
necesare  prestării acestor servicii,  in condiții  de eficiență  și de siguranță. 
La executarea tuturor serviciilor prevăzute la acțiunile de combatere a poleiului și de 
deszăpezire, Prestatorul este obligat să respecte normele tehnice de execuție, de protecție a 
muncii, P.S.I., normele privind semnalizarea rutieră, calitatea lucrărilor, precum și 
reglementările și standardele legale în vigoare. 
Specificațiile Tehnice,  inclusiv  anexele,  fac  parte  integrantă  din  contractul de servicii  și  
reglementează desfășurarea următoarelor activități: 
1. deszăpeziri mecanice cu utilaje grele si ușoare (pluguit); 
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2. răspândirea mecanizată a materialelor chimice si antiderapante, atât in scopul prevenirii, 
cât și în scopul combaterii efectelor poleiului, gheții sau a zăpezii, inclusiv aprovizionarea și  
transportul materialului antiderapant (clorură de calciu, amestec de sare cu nisip 
concentrație de 60% sare 40% nisip sau altfel daca Beneficiarul va dispune expres acest 
lucru); 
3. încărcarea mecanizată a zăpezii;   
4. transportarea  zăpezii  in locurile  special  amenajate  indicate  de  Beneficiar;  
5. curățare guri de scurgere.  
Este interzisa evacuarea directa sau indirecta a zăpezii si gheții cu sare în rețeaua de 
canalizare. 
 
NOTĂ: 
Numărul de schimburi va fi asigurat de către Prestator astfel încât sa se respecte intervalul 
de timp stabilit prin reglementările tehnice si standardele din domeniu, in vigoare. 
 
În vederea îndeplinirii obiectului contractului, pe toată durata acestuia, Prestatorul are 
obligația de a utiliza cel puțin următoarele utilaje aflate în proprietatea/folosința exclusivă a 
acestuia la data depunerii ofertei: 
- utilaj multifuncțional cu tracțiune integrala dotat cu plug și sălăriță;  
- autobasculantă 8x4 capacitate de 18 mc;  
- încărcător frontal pe pneuri;  cu cupa de 0.5 – 1.0 mc,  (cupa de încărcare a utilajului va 
trebui să nu deterioreze starea carosabilului sau a altor lucrări existente); 
- cisternă pentru distribuirea soluției de  CaCl 2. 
Fiecare autovehicul/utilaj care va efectua lucrări în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea 1 
va fi dotat cu GPS. Prestatorul va asigura accesul Beneficiarului la programul de 
supraveghere prin GPS a utilajelor. În cazul în care în program vor mai apărea alte utilaje 
necesare prestării serviciilor, utilajele aferente prezentului Contract vor fi denumite distinct 
(de ex.: EBP 1 … etc.) În fișa tehnică a utilajului Prestatorul va menționa denumirea alocată în 
programul de supraveghere prin GPS.  
 
Totodată, Prestatorul are obligația de a asigura existenta următoarelor dotări minime pentru 
utilaje: 
a) dotarea utilajelor cu girofar cu lumina galbena si marcaj pentru delimitarea gabaritului; 
b) dotarea deservenților cu  scule minim necesare intervențiilor accidentale; 
c) dotarea deservenților cu echipament de lucru și protecție specific lucrului la temperaturi 
scăzute telefon mobil funcțional.  
Numerele de telefon alocate personalului care va executa serviciul de deszăpezire vor fi 
comunicate din timp Beneficiarului.  
 
II. DURATA CONTRACTULUI 
 
Perioada  pentru  care  va fi încheiat contractul  de  prestări  servicii  este Decembrie 2014 -  
31 Martie 2015. 
In  funcție  de  condițiile  meteo-rutiere  aceasta  perioada  poate  fi  modificata  printr-o  
notificare scrisa  adresată Prestatorului cu cel puțin 48 (patruzecișiopt) ore înainte. 
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III. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 
 

Criteriul de atribuire a contractului de servicii este PREȚUL CEL MAI SCĂZUT, contractul  
urmând a se încheia cu ofertantul  care  va  obține  punctajul  cel mai mare. 
 
Punctajul se va acorda ofertelor  financiare,  pentru  fiecare  activitate in  parte,  după cum 
urmează: 
 
1. deszăpeziri mecanice cu utilaje grele si ușoare (pluguit) - (Lei/1000mp) - 50 puncte 
2. răspândirea mecanizată a materialelor chimice si antiderapante, atât in scopul prevenirii, 
cât și în scopul combaterii efectelor poleiului, gheții sau a zăpezii, inclusiv aprovizionarea cu 
material antiderapant si transportul la Prestator - CACL2 la o concentrație de 30%CaCl2 – 
70% apă - (Lei/m3) – 15 puncte 
3. răspândirea mecanizată a materialelor chimice si antiderapante, atât in scopul prevenirii, 
cât și în scopul combaterii efectelor poleiului, gheții sau a zăpezii, inclusiv aprovizionarea cu 
material antiderapant si transportul la Prestator- amestec de sare și nisip 60% sare 40% nisip 
(Lei/tona) -  5  puncte 
4. încărcarea mecanizată a zăpezii (Lei/mc) – 15 puncte 
5. transportarea  zăpezii  in locurile  special   indicate  de  Beneficiar - (Lei/km) - 10  puncte 
6. curățare guri de scurgere (lei/bucata – 250 buc) – 5 puncte 
 
Prestatorul va dovedi calitatea și concentrația amestecurilor materialelor antiderapante 
achiziționate prin certificate de garanție a calității și compoziției oferite de producător.  
În cazul soluției  CaCL2 Prestatorul va avea obligația de a notifica Beneficiarul înainte de 
livrarea soluției și de desigilarea recipientelor. Beneficiarul va delega un reprezentant care să 
participe la momentul livrării materialului și de fiecare dată când un nou recipient de soluție 
va fi desigilat. Beneficiarul își rezervă dreptul de a preleva probe din teren pentru 
constatarea componenței chimice a soluției folosite pentru prevenirea efectelor poleiului 
înghețului etc. Testarea se va face cu seturi de testare special concepute pentru acest 
proces. În cazul constatării unor nereguli (de ex. lipsa CaCl2 din soluția folosită etc), 
Beneficiarul  este îndrituit să nu efectueze plata aferentă respectivei comenzi și să-i aplice 
Prestatorului o penalitate de 2% din valoarea totală a Contractului. 
 
Se  va considera  tarif  de  referința  tariful  cel  mai mic pentru  fiecare  activitate. 
Pentru  tarifele  mai mari  decât  cele  evaluate cu maximul de punctaj (tarifele de referința), 
se vor acorda punctaje diminuate proportional cu valoarea subunitara a  raportului dintre  
tariful  de  referinta si  tariful  din  oferta evaluata. 
Tarifele din oferta finaciară câștigătoare nu pot fi modificate pe toata durata  Contractului, 
indiferent  de  motivul invocat de catre Prestator.   
La  constituirea  tarifelor  Prestatorul  va lua  in  calcul  toate  elementele  de cheltuiala  
constitutive (amortisment,  salubrizare, lubrefianti,  carburanti,  anvelope,  transport 
material antiderapant, parcurgere distanță până la obiectiv, acumulatori, reparatii si  
beneficiu etc. ). 
Tarifele  prezentate  de Prestator  trebuie  sa  fie  unitare,  in  sensul ca ele sunt valabile  24  
ore/zi, indiferent de sărbătorile legale  sau  de  zilele  săptămânii  (incluzând sâmbetele si  
duminicile). 
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Ofertele care nu conțin  in  mod  explicit  toate datele  necesare evaluării și/sau care nu sunt 
însoțite de anexele conținând minimul necesar de utilaje, lista personalului de serviciu 
permanent etc. nu  vor  fi  luate  in  considerare. 
Serviciile care fac obiectul prezentului Contract vor fi prestate de către Prestator pe baza 
de comandă din partea Beneficiarului.  
Prestatorul are obligația de a oferi Beneficiarului date legate de previziunile și de starea 
meteorologică prin e-mail (la adresele contact@eurobusinessparc.ro, 
dan.niederhoffer@eurobusinessparc.ro) ori de câte ori când se estimează intervenții, dar nu 
mai puțin de 3 ori pe săptămână.  
Prestatorul va face dovada deținerii unui contract valabil cu Stația meteo locala pe baza 
căruia îi sunt furnizate atât informări zilnice, cât și pentru 10 zile in avans. In cazul unei 
notificări de vreme rea (căderi de zăpadă, ninsoare, viscol, temperaturi de sub -5°C), 
dispecerul contactează persoana desemnată de Beneficiar care va stabili 
comanda/intervenția și tipurile de lucrări care vor fi executate și verificate în teren de către 
acesta. 
 
IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR AFERENTE 
 
Prin  Servicii de deszăpezire se înțelege totalitatea activităților specifice de prevenire și de 
combatere a poleiului și a înzăpezirii și/sau de îndepărtare a zăpezii de pe platformele 
drumurilor, căilor de acces, trotuarelor, parcajelor și guri de scurgere inclusiv, de măturare a 
zăpezii, precum și serviciile de încărcare, de transportare și de depozitare a zăpezii în locurile  
special  amenajate. 
Parcul Industrial Eurobusiness 1 este situat pe calea Borșului la nr.34, între sensul giratoriu 
dintre supermarket Pic și Compania ATP Exodus. Accesul în Parc se realizează prin 
intermediul a două sensuri giratorii, sens giratoriu „PIC” + sens giratoriu „SHC” care sunt 
legate direct cu Strada Borșului. Rețeaua de drumuri industriale aferente parcului și care fac 
obiectul prezentei cereri de ofertă, este compusă din următoarele lungimi de drum cu 
lățimea de 8 metri: 
 
Denumire drumuri Lungime drumuri (ml) Lățime carosabil 

(m) 
Suprafață (mp) 

Borsului 1,490 8 11,920 
General Mardarescu 1,597 8 12,776 
Petre Carp 2,139 8 17,112 
Nicolae Filipescu 603 8 4,824 
Eugeniu Carada 592 8 4,736 
Ion Mihalache 1,225 7 8,575 
Parcare  1,110 5 5,550 
Trotuare   13,799 
Cai de acces parcele   3658 
Sensuri giratorii, intersecții   3,480 
Total suprafață contract/mp   86.790  

 

mailto:contact@eurobusinessparc.ro
mailto:dan.niederhoffer@eurobusinessparc.ro
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1. Deszăpeziri mecanice cu utilaje grele si ușoare 
 

Se  realizează  cu  mașinile  si  utilajele  specializate  din  dotare, pe ambele sensuri ale  
drumurilor și căilor de acces, precum și pe trotuare și în parcări.  
Intervențiile utilajelor Prestatorului în vederea deszăpezirii mecanice se vor face în mod 
obligatoriu atunci când stratul de zăpadă atinge minimum 5 (cinci) centimetri sau ori de 
câte ori condițiile climatice ale zilei le impun. 
Activitatea se va confirma si se va  plăti la tarifele convenite și calculate în Lei/1000m2. 
Această activitate se desfășoară la cererea Beneficiarului, pe bază de comandă, pe toată 
perioada sezonului rece 2014-2015, în funcție  de condițiile  meteorologice. 
 

 
2. Răspândirea mecanizată a materialelor chimice si antiderapante, atât în scopul 

prevenirii, cât și în scopul combaterii poleiului, gheții sau a zăpezii 
 
Activităților specifice de împrăștiere mecanizata a materialului antiderapant au ca scop 
siguranța circulației pe drumurile, căile de acces și trotuarele din Parcul Industrial Oradea I. 
Aceste  activități  se desfășoară la cererea Beneficiarului, prin comandă, pe  toată  perioada  
sezonului rece 2014-2015, în funcție  de condițiile  meteorologice.   
Materialele antiderapante vor fi furnizate de către Prestator și constau în clorura de calciu 
(CaCl2) cu o compoziție de 30% sol CaCl2 și amestec de sare și nisip cu o compoziție de 60% 
sare și 40 % nisip.  
Activitatea de împrăștiere  a  materialelor  antiderapante  pe  drumuri, căi de acces și 
trotuare, cu  mijloacele  mecanizate  specifice, va  fi confirmată de Beneficiar și va fi plătită  
la  tarifele convenite  în Lei/m3 (în cazul soluției de CaCl2) și în Lei/tonă (în cazul amestecului 
de sare și nisip).  
Împrăștierea  trebuie  efectuată  în mod  continuu si  uniform astfel  încât  să nu  existe zone  
care să  permită  alunecarea sau  formarea de polei și gheață. 
În cazul intervențiilor cu soluție de CaCl2, viteza de deplasare a autovehiculului va fi de 
maximum 15 km/h, cu o singură trecere pe fiecare sens.  
În situația în care, după dispersarea soluției de CaCl2 și după îndepărtarea stratului de 
zăpadă depus prin pluguire, carosabilul rămâne acoperit de un strat de gheață Beneficiarul 
va considera ca serviciul de împrăștiere soluție CaCl2 nu a fost executat corect având dreptul 
de a refuza plata prestației, respectiv a costurilor care compun acest serviciu. 
Răspândirea manuală a materialelor antiderapante este permisă numai pe suprafețele 
foarte mici, acolo unde accesul utilajelor prevăzute cu răspânditor de material 
antiderapant nu este posibil.  

 
3. Încărcarea, transportarea  și  depozitarea  zăpezii 
 

Această activitate constă în încărcarea de către Prestator a zăpezii evacuate de pe  drumuri, 
căi de acces și trotuare și  în transportarea acestora în locurile de depozitare special indicate.  
Locurile  în care vor  fi  amplasamentele depozitelor  de  zăpadă  sunt prezentate  în  Anexa 2 
sau pot fi reprezentate de o altă locație indicată expres de Beneficiar în perimetrul Parcului 
Industrial Eurobusiness 1.  
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Aceasta  activitate  va fi confirmată de fiecare dată de către Beneficiar si  va  fi plătită  la  
tarifele  convenite  in  Lei/mc (la încărcare), respectiv în Lei/km,  unde distanta  medie  luata  
in  calcul  la plata  este  =  1 Km.   
Utilajele  pentru transport vor  fi  încărcate  in  mod  obligatoriu  la  capacitatea maxima 
prevăzută  in  cartea de  identitate (cartea tehnică) a  utilajului  exprimată în mc. 
 

4. Curățarea gurilor de scurgere 
 

Această activitate are ca scop asigurarea evacuării continue a apei rezultate din topirea 
zăpezii și a gheții și constă în curățarea a 250 de guri de scurgere amplasate pe toate 
drumurile prezentate în Anexa 1. 
Comanda transmisă de Beneficiar pentru fiecare intervenție va conține tipul de serviciu care 
se solicită, zona unde se impune executarea serviciului (conform denumirilor din Anexa 1). 
Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica modul și termenele de prestare a serviciilor.  
 
 
V. MODUL  DE  LUCRU.  OBLIGATIILE  PRESTATORULUI  SI  ALE BENEFICIARULUI. 
ORGANIZARE. PROGRAM  DE  LUCRU. CONFIRMAREA PRESTĂRII SERVICIILOR 
 
1. Prestatorul va  da  curs  solicitării  Beneficiarului  in  maximum  1 (una) oră  de  la  primirea 
dispoziției/comenzii de intervenție, ținând cont de informările sale prealabile asupra 
condițiile meteo și de obligațiile prevăzute la Capitolul IV, punctul 1 din prezentele 
Specificații Tehnice. 
Pe parcursul executării contractului, Prestatorul va răspunde de orice prejudiciu creat 
drumurilor, căilor de acces și trotuarelor prin acțiunea sau inacțiunea sa, precum și de 
eventualele accidente produse din vina sa. 
2. După fiecare intervenție, Prestatorul va întocmi un raport de intervenție în care va 
menționa lucrările efectuate și cantitățile de materiale folosite. 
Personalul de permanență stabilit are obligația de a urmări modul de desfășurare a  
prestației si de a confirma raportul de intervenție întocmit  la  terminarea  intervenției  sau,  
după  caz, la  ieșirea  din tură. 
3. Rapoartele de intervenție, confirmate de Beneficiar, alte documente justificative pentru 
efectuarea intervenției și factura aferentă vor fi depuse de către Prestator la sediul 
Beneficiarului, în termenele și condițiile stabilite prin Contract, urmând a fi verificate  si 
acceptate  la  plata. 
4.  Prestatorul îi va prezenta Beneficiarului propunerile  de  formulare  sau  tipizate  pentru 
confirmarea prestării serviciilor pe  tipuri  de  activități la momentul depunerii ofertei.  
Numai formularele și  tipizatele agreate de părți  în vederea confirmării prestării serviciilor 
pe  tipuri  de  activități  si  utilaje vor fi uzitate în executarea contractului de prestări servicii 
de deszăpezire. 
5. În termen de 5 (cinci) zile de la data semnării contractului, Prestatorul va prezenta  
Beneficiarului schema de organizare a activităților in vederea executării obligațiilor asumate 
prin contract, schemă care va conține și datele de contact ale persoanelor cu  
responsabilități  in  desfășurarea  activităților.  
6. Prestatorul este obligat să evidențieze zilnic atât intervențiile utilajelor și ale 
echipamentelor, cat si materialele antiderapante folosite.  
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De asemenea, Prestatorul va păstra documentele originale care atesta  evidenta  funcționarii  
utilajelor, evidenta personalului de intervenție si de informare, punându-le la dispoziția  
Beneficiarului.  Evidenta  se  va  prezenta  sub forma  unui  raport  de  intervenție  pe  schimb 
la  care  se  vor  atasa  diagramele tahografelor. 
7. Pe  toata durata contractului, Prestatorul este răspunzător pentru buna desfasurare  a 
activitatii de combatere a lunecusului si inzapezirii pe toate drumurile și trotuarele fiind 
direct  raspunzator pentru eventualele accidente  sau  pagube  produse, conform legislatiei 
in vigoare  privind  raspunderea  la daune. 
Prestatorul are obligatia de a respecta normele și convenția de protectia muncii, prevenirea 
si stingerea incendiilor si de protectia mediului. 
În perioadele de timp în care condițiile meteo sunt favorabile, atât personalul deservent, cat 
si mijloacele de mecanizare vor rămâne în bazele Prestatorului. 
8. Numărul  de  utilaje  cu  care  se  va  interveni  va  fi  precizat  de  către  Prestator  în 
ofertă, având in vedere lista cu dotarea minima de utilaje specifice activităților de  
deszăpezire, utilaje care – pe toată durata contractului - trebuie asigurate de Prestator să se 
afle în proprietatea/folosința exclusivă a acestuia, conform Anexei  nr.3. 
Prestatorul va prezenta autovehiculele, utilajele și echipamentele aflate în 
proprietatea/folosința sa exclusivă cu numărul de înmatriculare (în cazul autovehiculelor) 
și cu indicativul (în cazul utilajelor), marca și tipul fiecărui autovehicul, utilaj sau 
echipament, copiile certificate ale cărților de identitate și certificatelor de înmatriculare 
(cu ITP valabilă) și copie certificată de pe asigurarea RCA (valabilă) .  
De asemenea, Prestatorul va prezenta copie certificată de pe contractele valabile care 
atestă dreptul său de folosință exclusivă asupra autovehiculelor, utilajelor și 
echipamentelor care nu se află în proprietatea sa.    
9. Prestatorul va  prezenta, prin ofertă, și lista cuprinzând persoanele de  contact, numerele  
de  telefon  la care  vor fi  preluate non stop comenzile  (24 ore/zi). 
Prestatorul are obligația de a pune la dispoziția Beneficiarului un număr propriu de telefon 
cu asistență permanentă. 
10. Programul  de  lucru  pentru toate  utilajele  si  echipamentele  este  în  3  schimburi x 8 
ore x 7 zile/săptămâna. 
11. Prestatorul va  face dovada  ca, in  maximum  8  ore  de  la  sesizarea  Beneficiarului, 
poate  înlocui  orice  utilaj  defect  cu un  altul  care prezintă cel puțin  aceleași  caracteristici.   
În cazul atribuirii contractului de  servicii,  Prestatorul  va prezenta o declarație  pe  propria 
răspundere conform căreia – pe toată durata contractului - numărul de utilaje si 
echipamente rămâne neschimbat.  
Autovehiculele, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu semnale speciale luminoase de 
avertizare cu lumină  galbenă, montate astfel încât să fie vizibile din toate direcțiile, iar 
punctele extreme ale gabaritului acestor utilaje vor fi marcate cu stegulețe galbene sau cu 
lumini de semnalizare a gabaritului. 
În cazul utilajelor de deszăpezire prevăzute cu lamă, aceasta va fi prevăzută obligatoriu cu 
lamelă de cauciuc pentru a evita deteriorarea părții carosabile. 
12. Combustibilii vor  fi  asigurați  de  către  Prestator, pe cheltuială proprie. Prestatorul va 
asigura un stoc-tampon  de carburanți  pentru  minimum  3 (trei)  zile. 
13. Beneficiarul  are  obligația  de  a  pune la dispoziția  Prestatorului orice informații pe care 
acesta le considera  necesare  pentru  îndeplinirea  contractului. 
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14. Beneficiarul  are  obligația  de a coordona, de a controla, de a  verifica  si  de a confirma  
prestațiile efectuate si răspunde  numai pentru  comenzile emise. Beneficiarul va desemna, 
prin contract, persoana responsabila cu coordonarea, controlul si verificarea prestațiilor 
efectuate, in regim de permanenta. 
15. Pe perioada prestării serviciilor de deszăpezire, operatorii de utilaje aparținând 
Prestatorului trebuie sa posede telefoane mobile funcționale, iar datele de contact ale 
acestora se vor înainta Beneficiarului.  
Prestatorul trebuie sa asigure toate drepturile prevăzute in legislație privind sănătatea si  
securitatea in  munca pentru sezonul rece. 
16. Toate utilajele si mijloacele de transport vor fi prevăzute in mod obligatoriu cu  tahograf. 
 
 
VI. MENȚIUNI FINALE CU  CARACTER OBLIGATORIU 
 
Pentru  prestarea  serviciilor  de deszăpezire, Prestatorul va avea în vedere faptul că în tarife 
trebuie să includă întregul necesar de materiale, personal, utilaje, mașini de transport, 
aprovizionarea cu material antiderapant inclusiv transportul acestuia. 
Cantitățile de lucrări prezentate in Specificațiile Tehnice sunt estimative și nu angajează 
Beneficiarul in asigurarea lor, aceste cantități fiind utilizate exclusiv in scopul întocmirii  
ofertei  financiare și au în vedere un număr estimat de 12 de intervenții/sezon.  
Verificarea în  teren a serviciilor prestate se va realiza de către Beneficiar  prin controale 
selective si  inopinate in zonele in care  Prestatorul acționează. 
Nu  este  permisă actualizarea preturilor pe toată perioada de derulare a  contractului. 
Ofertanții vor  avea  în vedere  evoluția costurilor luate in calcul la  stabilirea valorii ofertei. 
Beneficiarul își  rezervă dreptul  de  a modifica unilateral  perioada de execuție a contractului  
daca acest lucru este impus de condițiile meteo, Prestatorul urmând a se conforma în  
decurs de  48 ore  de  la primirea solicitării. 
De asemenea, în eventualitatea în care condițiile meteo impun acest lucru, Beneficiarul  are 
dreptul de a solicita în scris Prestatorului modificarea numărului de utilaje si a numărului de  
schimburi, Prestatorul urmând a se conforma în decurs de  48 ore de  la primirea solicitării. 
Lucrările  efectuate de Prestator fără dispoziția prealabilă  scrisă a Beneficiarului, precum si 
lucrările executate de Prestator care nu au fost specificate de părți prin contractul de 
prestări servicii de deszăpezire, nu vor fi achitate Prestatorului. 
Pe toată durata contractului de servicii, Prestatorul (ofertantul) nu are dreptul sa oferteze 
altor societăți ce desfășoară activități similare mijloacele de deszăpezire puse la dispoziția 
Beneficiarului. 
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Anexa 1 
Planul drumurilor din Parcul Industrial Eurobusiness 1 
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Anexa 2 
Zona desemnată pentru depozitarea zăpezii 
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ANEXA 3  

Lista cu dotările minime ale Prestatorului 

 

 

1. Utilaj multifuncțional cu tracțiune integrala dotat cu plug și sălăriță  - 2 bucăți; 

2. Autobasculantă 8x4, capacitate 18 mc - 2 bucăți;  

3. Încărcător frontal pe pneuri  cu cupa de 0.5 – 1.0 mc  - 2 bucăți; 

Cupa de încărcare a utilajului va prezenta caracteristicile tehnice care să nu permită deteriorarea 

stării carosabilului sau a altor lucrări existente. 

4. Cisternă pentru distribuirea soluției de  CaCl2 - 1 bucată.  

 

 

AUTOVEHICULELE/UTILAJELE CARE VOR PRESTA SERVICIILE DE DESZĂPEZIRE VOR FI 
FUNCȚIONALE ȘI NU VOR PREZENTA DEFECTE LA MOTOR ȘI/SAU LA INSTALATIA 
HIDRAULICĂ (DE EX.SCURGERI DE ULEI PE ASFALT ETC). 
LA DATA DEPUNERII OFERTEI ȘI PE ÎNTREAGA DURATĂ A CONTRACTULUI, 
AUTOVEHICULELE/UTILAJELE AFECTATE SERVICIILOR DE DESZĂPEZIRE VOR ÎNDEPLINI 
TOATE CERINȚELE LEGALE IMPUSE PENTRU DESTINAȚIA ȘI CATEGORIA DIN CARE FAC 
PARTE. 
 
 

 

 


