Informare catre operatorii autorizati pentru colectarea/tratarea/transportul
DEEE-urilor privind conditiile minime pe care trebuie sa le indeplineasca

In vederea incheierii unui contract de prestare servicii cu Asociatia Recolamp, in vederea
colectarii/transportului/tratarii DEEE-urilor, operatorii autorizati trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii minime:

1.1

Să asigure prestarea Serviciilor, cu respectarea prevederilor legale, precum și a celor
tehnice în vigoare la momentul prestării activității menționate;

1.2

Să dețină spațiu de depozitare temporară, dotat cu utilaje, vehicule și personal
calificat și suficient pentru asigurarea îndeplinirii adecvate a activitatii;

1.3

Să asigure integritatea recipientelor de colectare puse la dispoziția sa de către
Beneficiar pentru colectarea deșeurilor și să ia măsuri de prevenire a deteriorării sau
degradării lor.;

1.4

Să nu folosească și să nu permită folosirea Recipientelor, fie de către angajații sau
colaboratorii săi, fie de către terțe persoane, în alt scop decât cel stabilit;

1.5

Să se asigure că scopul și modul de folosire al Recipientelor sunt explicit comunicate
și respectate de către angajații și colaboratorii săi, precum și de orice alte terțe
persoane despre care Prestatorul are cunoștință că folosesc Recipientele;

1.6

Să nu înstrăineze în nici un fel (de ex. prin vânzare, donație, sau prin orice altă
modalitate de înstrăinare), să nu închirieze, să nu greveze Recipientele și să nu
creeze niciun alt fel de drepturi asupra Recipientelor primite;

1.7

Să asigure într-un spatiu închis și acoperit, o suprafata minima de 200 mp, din care
cel putin 50% sa fie dedicat deseurilor si recipientelor Asociatiei Recolamp, într-o
zonă usor accesibila, separată și marcată, pentru Recipientele și deșeurile din
echipamente de iluminat, gestionate distinct pentru Beneficiar;

1.8

Să predea deșeurile la punctele de consolidare regionale la cererea Beneficiarului
exprimată printr-o comanda ferma;

1.9

Să restituie Recipientele în starea în care au fost predate, (mai putin uzura normală
în conditii de utilizare corectă) de către Beneficiar;;

1.10

Să ridice DEEE la cererea Clienților sau la solicitarea Beneficiarului, în termen de
maxim 5 (cinci) zile lucrătoare, furnizând în același timp recipiente pentru
schimbarea celor ridicate și sa confirme Beneficiarului ridicarea deșeurilor în termen
de 2 (doua) zile lucrătoare;

1.11

Să întocmească documentația necesară conform prevederilor legale în vigoare pentru
operatiunile contractate în conformitate cu legislația în vigoare;
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1.12

Să depoziteze temporar DEEE-urile colectate în spații acoperite, respectând normele
legale în vigoare pentru protecția muncii și prevenirea incendiilor și orice alte norme
legale în vigoare aplicabile;

1.13

Să utilizeze, facilitatile puse la dispoziție de către Beneficiar, prin Aplicatia Online

1.14

Să nu perceapă de la Clienți sume de bani (inclusiv, fără limitare la taxe, comisioane,
etc.) sau orice alte beneficii de natură financiară sau de orice altă natură pentru
activitățile prestate in numele Recolamp;

1.15

Să permită accesul reprezentanților Beneficiarului la locațiile destinate gestionării
deșeurilor care fac obiectul prezentului contract, situatie in care Prestatorul are
obligația:
a) de a instrui reprezentantul Asociației Recolamp, înainte
amplasamentul Prestatorului cu privire la următoarele aspecte:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

de

a

intra

în

activitățile specifice zonelor de vizitat,
pericolele și riscurile pentru sănătatea și securitatea reprezentantului în
zonele de vizitat,
zonele cu risc ridicat și specific,
regulile și măsurile pentru asigurarea securității reprezentantului,
modul de evacuare în caz de incendii sau alte situații de urgență,
locul de adunare în caz de evacuare,
interdicţiile pe amplasament.

b) Să înregistreze instruirea în Fișa de instruire colectivă. Un exemplar al Fișei de
instruire colectiva va fi înmânat reprezentantului, pentru a fi predat către
Beneficiar.
1.16

Să notifice de îndată Beneficiarul, în maxim 2 (două) zile lucrătoare, în cazul apariției
unei situații care poate afecta buna desfășurare a activității prestate;

1.17

Să semneze și să respecte Codul Furnizorului prezentat. Nerespectarea obligațiilor
prevăzute în Codul Furnizorului va reprezenta o încălcare a colaborarii;

1.18

Să semneze și să respecte Convenția Cadru privind Sănătatea și Securitatea,
Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Protecția Mediului (”Convenția de HSEQ”).;

1.19

În cazul prezentării unei notificări exprese în acest sens din partea Beneficiarului
referitoare la intenția de a desfășura activitatea de audit la Prestator, prin angajații
Beneficiarului sau, după caz și la alegerea exclusivă a Beneficiarului, printr-un terț
specializat în domeniu, să pună la dispoziția Auditorului toate documentele și
materialele necesare acestuia, să permită și să sprijine în orice alt mod activitatea de
audit efectuată de către Auditor;

1.20

Prestatorul declară și garantează că este autorizat pentru colectarea si depozitarea
temporara a deseurilor colectate in numele nostru (cel putin cod 20 01 21*, 20 01 36
sau 16 02 14), la momentul semnării acestui Contract, potrivit normelor legale și
tehnice în vigoare pentru operatiunile contractate că nu va face nimic de natură a
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determina ridicarea autorizației de către autoritățile competente, precum și că va
notifica Beneficiarul, conform procedurii de notificare prevăzute în articolul 8, cu un
termen de 30 (treizeci) de zile înainte de reînnoirea, modificarea sau expirarea
autorizației;

3

