
 

                              
                    

Nr. ..................... 

Invitatie de participare  
  Autoritate contractanta: 

Directia de Sanatate Publica Iasi, cu sediul in strada  Vasile Conta nr.2-4, telefon/fax 023227228, 

cod postal  700106, Romania, E-mail:  achizitii@dspiasi.ro, Adresa internet (URL): www.dspiasi.ro 

 Detalii anunt 

1. Achizitie  directa  de furnizare produse, ce  se realizeaza in conformitate cu prevederile art 7, al. 5 

din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.  

2. Obiectul achizitiei publice:  Achizitionarea  serviciului  de curatenie  pentru obiectivul Directia de 

Sanatate Publica Iasi, corp A si corp B 

   3. Cod CPV:  90910000-9   servicii de curatenie  

4. Valoare totala estimata: Valoarea  estimata totala  a achiziţiei: 59.484 fara TVA (pentru 12 luni , 8 

luni pe anul 2018 cu posibilitate de prelungire 4 luni pe anul 2019  

5. Ofertele se vor transmite /depune la sediul  Directiei de Sanatate Publica Iasi,  strada  Vasile Conta 

nr.2-4, cod postal  700106, camera 7 , sau e-mail  achizitii@dspiasi.ro,  

Oferta va cuprinde pretul total exprimat in lei fara TVA si cu TVA  

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile. 

6. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut . Operatorul economic declarat castigator va publica 

in 2 zile lucratoare in catalogul electronic noul SEAP oferta sa financiara conform documentatie 

depuse.  

7. Termen limita de depunere a ofertelor : 02.05.2018  ora 12:00 

Persoana de contact : Consilier achizitii: Ec. Lucia Stafie.Tel 0232278228 

8.  Informatii suplimentare:  Anexam caietul de sarcini.  

Director Executiv 
Dr. Liviu Stafie 

 
 
 
Director Executiv Adj. Economic 
Ec. Petronela Bostoaca  
 
 
       Intocmit  

      Compartiment Achizitii                           
       Ec. Lucia Stafie 

 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECŢIA   DE   SĂNĂTATE   PUBLICĂ  IASI 
  Str. Vasile Conta nr. 2-4 , Telefon - centrala : 0232 / 210900 ; 
secretariat : 0232 / 271687; fax : 0232 / 241963 
email - dsp99@dspiasi.ro,   site - www:dspiasi.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 11730 
 
 
 
 
 



 

                              
                   OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONA 

 
 

          Aprobat, 
          Director 

Executiv, 
           Dr. Liviu Stafie 

 

 

Caiet de sarcini 

a  Contractului de Prestari Servicii Curatenie DSP  
 

 

1. Denumirea contractantului: 

Directia de  Sanatate  Publica a Judetului Iasi, Adresa: Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963, 

-mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro  

2. Obiectul caietului de sarcini: Achizitionarea  serviciului  de curatenie  pentru obiectivul Directia de Sanatate 

Publica Iasi, corp A si corp B, cod CPV 90910000-9 

3. Procedura aplicata : –  procedura interna a autoritatii contactante conform dispozitiilor art.7, alin 2 din Legea 

98/2016 si art 101. al. 2 din HG 395/2016 

4. Cod   CPV       90910000-9   servcii de curatenie 

5. Sursa de finantare : venituri proprii, buget de stat  

6. Criteriul de atribuire : cel mai scazut pret.       

7. Specificatii tehnice: 

Lista cu obiectivele ce necesită servicii de curăţenie 

 

Nr. crt. Denumirea obiectivului Datele de identificare  

1. Directia de Sănătate Publică Iasi, 

corp A  

Mun. Iasi, str. V. Conta, nr. 2-4, jud. Iasi 

Tel/fax. 0232/210.906;  

2. Directia de Sănătate Publică Iasi, 

corp B 

Mun. Iasi, str. N. Bălcescu nr.21, jud. Iasi 

Tel. 0232/210900; fax 0232/213642 

           

Suprafeţele spaţiilor pentru care se doreşte efectuarea serviciilor de curăţenie: 

 

1. Cladire DSP -Corp A, str. Vasile Conta, nr.2-4, Iasi Suprafeţe 

- birouri (mocheta) S= 338.00 mp 

- grupuri sanitare (3 bucati – gresie) S=   22.50 mp 

 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECŢIA   DE   SĂNĂTATE   PUBLICĂ  IASI 
  Str. Vasile Conta nr. 2-4 , Telefon - centrala : 0232 / 210900 ; 
secretariat : 0232 / 271687; fax : 0232 / 241963 
email - dsp99@dspiasi.ro,   site - www:dspiasi.ro  
Operator date cu caracter personal nr. 11730 
 
 
 
 
 



- hol (gresie) S= 129.81 mp 

- scări (gresie) S=   10.62 mp 

- suprafaţă geamuri exterioare S= 164.00 mp 

 

2. Clădire DSP -Corp B, str. Nicolae Bălcescu, nr.21, Iasi Suprafeţe 

- laboratoare + holuri ( gresie sau mozaic ) S= 1382.06 mp 

- birouri (mocheta) S=   238.78 mp 

- grupuri sanitare (3 bucati - gresie) S=     90.36 mp 

 

Definiţii 

Dezinfecţia - operaţie cu rezultat momentan, permite eliminarea/distrugerea microorganismelor si inactivarea 

viruşilor, cu excepţia sporilor bacterieni  

- acţionează pe medii inerte , prin mijloace fizice/chimic  

- reducerea încărcaturii microbiene pentru materialele sanitare  

- exista dezinfectanţi chimici numiţi “sterilizanţi chimici”, care au proprietăţi sporicide  

Curăţarea – are ca scop îndepărtarea murdăriei ( materiei organice/anorganice) de pe suprafeţe ,obiecte , cu 

ajutorul mijloacelor fizice/chimice ;  

- precede obligatoriu operaţiile de dezinfecţie şi sterilizare  

Detergent - produs folosit pentru curăţenie , după utilizare suprafetele rămân curate dar nu dezinfectate .  

Detergent–dezinfectant  – produs cu proprietate dublă de curăţire şi de dezinfecţie  

Dezinfectant – produs utilizat pentru dezinfecţia mediilor inerte ; contin cel puţin un principiu activ cu 

proprietăţi anti-microbiene - se utilizează imperativ după operaţia de curăţare  

- se clasifica in:    

• dezinfectant de nivel înalt – la o expunere de până în 30 min., distrug micro- organismele cu excepţia unui 

număr mare de spori 

• dezinfectanţi de nivel scazut – distrug majoritatea bacteriilor în stare vegetativă, majoritatea virusurilor şi a 

fungilor, într-o perioadă ≤10 min 

• dezinfectantii de nivel intermediar au acţiune “cida”  pentru BK, bacterii vegetative, majoritatea virusurilor şi 

a fungilor, într-o perioadă ≤10 min. 

Alţi termeni –sufixul “cid” –ataşat unor denumiri de germeni patogeni defineşte proprietatea de distrugere a 

acestora 

Operaţii  

Etape  Obiective  Produse utilizate  Aplicare 

Curăţare - eliminarea murdăriei 

-reducerea nr. de 

microorganisme prezente pe 

material 

- detergent sau detergent 

dezinfectant 

 -se respectă timpii de 

contact indicati de fabricant 

după produsul utilizat 

acţiune chimică şi mecanică :  

-maşina  

-ultrasunete 

-manual 

Clătirea 

-eliminarea materiei organice  

-eliminarea oricarei urme de 

detergent  

- apa de retea -sistematic  

-după curăţare şi înainte de:  

-dezinfecţie  



-evitarea interacţiunii 

chimice între detergent şi 

dezinfectant 

-uscare şi sterilizare 

Uscarea 

-Impiedică proliferarea 

microbiană în medii lichide. 

Se va efectua manual Se realizează înaintea 

condiţionarii pentru 

sterilizare şi înainte de 

stocare în caz dedezinfecţie 

Dezinfecţia 

Nivel  Spectru de activitate dorit 
Principii active folosite cel 

mai frecvent 

Înalt 

-sporicid -micobactericid -

virucid  

-fungicid  

-bactericid 

-hipoclorit de sodium 

-acid peracetic 

-glutaraldehida  

 

Mediu   

-tuberculocid  

-virucid  

-fungicid  

-bactericid 

- hipoclorit de sodiu 

- acid peracetic  

-glutaraldehida  

Scăzut  -bactericid 

- alcool etilic 50 – 70 % 

- amoniu cuaternar  

-amfoteri 

 -aminoacizi 

 

Operaţiunile ce se vor executa în fiecare spaţiu şi frecvenţa lor 

Birouri/Săli de şedinte: 

- aerisirea spaţiilor interioare – zilnic; 

- aspirarea mochetei şi curăţarea petelor– zilnic; 

- aspirarea şi spălarea pardoselilor – ori de câte ori este nevoie; 

- ştergerea de praf a mobilierului – zilnic; 

- golirea coşurilor de gunoi menajer şi înlocuirea sacilor menajeri din coşurile de gunoi -   zilnic; 

- transportarea şi depozitarea cutiilor cu hărtie recuperată – de căte ori este necesar 

- transporatrea şi depozitarea în containerul corespunzător a deşeurilor din material plastic – de căte ori este 

necesar 

- igienizarea chiuvetelor şi stergerea oglinzilor – zilnic; 

- curăţarea aparaturii telefonice, a computerelor şi imprimantelor – lunar; 

- ştergerea şi aspirarea scaunelor şi fotoliilor- lunar; 

- aspirarea şi spălarea chimică a mochetei prin metoda uscată cu spumă sau umedă cu detergenţi biodegradabili 

– trimestrial; 

- ştergerea şi spălarea tocurilor, tâmplariei geamurilor şi uşilor – trimestrial; 

- spalarea geamurilor – trimestrial; 

- ştergerea şi curăţarea corpurilor de iluminat, decoratiuni, calorifere, jaluzele –    trimestrial; 

 



Suportul de tratat  Metoda de aplicare Observaţii Materiale /  

sursă Suprafeţe 

Pavimente (mozaic, ciment, 

linoleum, lemn etc.) 

 

Ştergere 
Curăţare riguroasă, apoi dezinfecţie (ce va fi 

de nivel scăzut,) 

 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

 

 

Pereţi (faianţă, tapet lavabil, uleiaţi 

etc.), uşi, ferestre (tocărie) 

Ştergere 

Pulverizare*) 

Se insistă asupra curăţării părţilor 

superioare ale pervazurilor şi a altor 

suprafeţe orizontale, precum şi ale 

colţurilor, urmată de dezinfecţie (ce va fi de 

nivel scăzut,) 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

Mobilier 

(din lemn, metal, plastic) 

Ştergere 

Pulverizare*) 

Curăţare riguroasă şi dezinfecţie de nivel 

scăzut sau mediu a suprafeţelor 

orizontale (partea superioară a 

dulapurilor, a rafturilor etc., ce va fi de 

nivel scăzut,) 

 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

 

Holuri, scări de acces,  

- măturat spalat cu mopul cu detergent dezinfectant, aerisit – zilnic; 

- şters praf-zilnic; 

- spalat geamuri, tocuri, usi – trimestrial; 

- şters şi curatat corpuri de iluminat – lunar; 

- curăţarea pânzelor de paianjen, a petelor în zonele greu accesibile – lunar; 

- ştergerea uşilor de acces în clădire – lunar; 

- golirea coşurilor de gunoi menajerşi înlocuirea sacilor menajeri din cosurile de gunoi -   zilnic;                         

 

Suportul de tratat  Metoda de aplicare Observaţii Materiale /  

sursă Suprafeţe 

Pavimente (mozaic, ciment, 

linoleum, lemn etc.) 

 

Ştergere 
Curăţare riguroasă, apoi dezinfecţie (ce va fi 

de nivel scăzut,) 

 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

 

 

Pereţi (faianţă, tapet lavabil, uleiaţi 

etc.), uşi, ferestre (tocărie) 

Ştergere 

Pulverizare*) 

Se insistă asupra curăţării părţilor 

superioare ale pervazurilor şi a altor 

suprafeţe orizontale, precum şi ale 

colţurilor, urmată de dezinfecţie (ce va fi de 

nivel scăzut,) 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 



Mobilier, 

(din lemn, metal, plastic) 

Ştergere 

Pulverizare*) 

Curăţare riguroasă şi dezinfecţie de nivel 

scăzut sau mediu a suprafeţelor orizontale 

(partea superioară a dulapurilor, a 

rafturilor etc., ce va fi de nivel scăzut,) 

 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

Grupuri sanitare 

- spălat şi dezinfectat chiuvete şi accesorii, vase WC, pişoare, gresia şi faianţă – zilnic 

-  întreţinerea grupului sanitar cu consumabile: hartie igienică, săpun, dezodorizante wc   – permanent; 

- golirea cosurilor de gunoi menajer şi înlocuirea sacilor menajeri din coşurile de gunoi -   zilnic; 

- spălat geamuri, tocuri, uşi – trimestrial.;         

   Suportul de tratat  Metoda de aplicare Observaţii Materiale /  

sursă Suprafeţe 

Pavimente (mozaic, ciment, 

linoleum, lemn etc.) 

 

Ştergere 
Curăţare riguroasă, apoi dezinfecţie (ce va fi 

de nivel scăzut,) 

 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

 

 

Pereţi (faianţă, tapet lavabil, uleiaţi 

etc.), uşi, ferestre (tocărie) 

Ştergere 

Pulverizare*) 

Se insistă asupra curăţării părţilor 

superioare ale pervazurilor şi a altor 

suprafeţe orizontale, precum şi ale 

colţurilor, urmată de dezinfecţie (ce va fi de 

nivel scăzut,) 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

Mobilier, inclusiv paturi şi noptiere 

(din lemn, metal, plastic) 

Ştergere 

Pulverizare*) 

Curăţare riguroasă şi dezinfecţie de nivel 

scăzut sau mediu a suprafeţelor orizontale 

(partea superioară a dulapurilor, a rafturilor 

etc., ce va fi de nivel scăzut,) 

 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

Grupuri sanitare (WC, bazine, scaune 

WC, pisoare), grătare din lemn sau 

plastic pentru băi şi duşuri 

Ştergere 
Curăţare, dezinfecţie de nivel 

Mediu  

Detergent sau 

detartrant   + 

hipoclorit / 

prestator 

Sifoane de pardoseală, sifoane de 

scurgere 

Se toarnă un produs 

dezinfectant de nivel scăzut. 
Dezinfecţie de nivel scăzut 

hipoclorit / 

prestator 

 

Laboratoare de analize chimice etaj 2, Corp B, încăperile de la nr. 53 la nr. 82 

- Măturat, spălat cu mopul, cu detergent dezinfectant, aerisit – zilnic ; 

- sters praf – zilnic;  

- spălat geamuri, tocuri, usi – trimestrial; 

- sters şi curatat corpuri de iluminat – lunar; 

- curăţarea pânzelor de paianjen, a petelor în zonele greu accesibile – lunar; 

- ştergerea uşilor de acces în clădire – lunar; 



- igienizare pardoseli şi  mănere uşi – saptămânal, cu soluţie dezinfectanţă furnizată de DSP Iaşi din gestiunea 

laboratorului – săptămânal 

- golirea coşurilor de gunoi menajer şi înlocuirea sacilor menajeri din cosurile de gunoi -   zilnic 

Laboratoare de analize chimice etaj 3 corp B încăperile de la nr. 53 la nr. 82, altele decât încăperile : 61, 63, 72, 

77, 80 şi 81. 

- măturat spălat cu mopul cu detergent dezinfectant, aerisit – zilnic ; 

- sters praf-zilnic; 

- spălat geamuri, tocuri, usi – trimestrial; 

- sters şi curăţat corpuri de iluminat – lunar; 

- curăţarea pânzelor de paianjen, a petelor în zonele greu accesibile – lunar; 

- ştergerea uşilor de acces în încăperi – lunar; 

- igienizare paviment şi  mănere uşi cu soluţie dezinfectanţă furnizată de DSP Iaşi din gestiunea laboratorului - 

săptămânal  

- golirea coşurilor de gunoi menajer şi înlocuirea sacilor menajeri din cosurile de gunoi -   zilnic 

- nu manipulează, nu transportă şi nu depoziteză deşeuri periculoase 

Suportul de tratat  Metoda de aplicare Observaţii Materiale /  

sursă Suprafeţe 

Pavimente (mozaic, ciment, 

linoleum, lemn etc.) 
Ştergere 

Curăţare riguroasă, apoi dezinfecţie (ce va fi 

de nivel scăzut) 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

Pereţi (faianţă, tapet lavabil, uleiaţi 

etc.), uşi, ferestre (tocărie) 

Ştergere 

Pulverizare*) 

Se insistă asupra curăţării părţilor 

superioare ale pervazurilor şi a altor 

suprafeţe orizontale, precum şi ale 

colţurilor, urmată de dezinfecţie (ce va fi 

de nivel scăzut) 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

 

 

Mobilier 

(din lemn, metal, plastic) 

Ştergere 

Pulverizare*) 

Curăţare riguroasă şi dezinfecţie de nivel 

scăzut sau mediu a suprafeţelor orizontale 

(partea superioară a dulapurilor, a rafturilor 

etc., ce va fi de nivel scăzut,) 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

Recipiente pentru colectarea 

deşeurilor menajere, pubele 
Spălare Curăţare, dezinfecţie de nivel scăzut 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

Telefoane Ştergere Curăţare şi dezinfecţie de nivel scăzut 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

 

Laboratoare de analize chimice etaj 3 corp B încăperile: 

• laborator coproculturi – 61 

• laborator serologie – 63 

• laborator însămânţări enetrobacterii - 72  

• laborator medii de cultură – 77 



• cameră spălător – 81  

• cameră autoclavă – 81  

- măturat spălat cu mopul cu detergent dezinfectant, aerisit – zilnic ; 

- sters praf-zilnic; 

- spălat geamuri, tocuri, usi – trimestrial; 

- sters şi curăţat corpuri de iluminat – lunar; 

- curăţarea pânzelor de paianjen, a petelor în zonele greu accesibile – lunar; 

- ştergerea uşilor de acces în încăperi – lunar; 

- igienizare paviment şi  mănere uşi cu soluţie dezinfectanţă furnizată de DSP Iaşi din gestiunea laboratorului 

– săptămânal 

- igienizare suprafeţe de lucru cu soluţie dezinfectanţă furnizată de DSP Iaşi din gestiunea laboratorului în 

funcţie de necesităţile laboratorului 

Suportul de tratat  Metoda de aplicare Observaţii Materiale /  

sursă Suprafeţe 

Pavimente (mozaic, ciment, 

linoleum, lemn etc.) 

 

Ştergere 

Curăţare riguroasă, apoi dezinfecţie (ce 

poate fi de nivel scăzut, mediu sau înalt, în 

cazul prezenţei produselor biologice) 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

Pereţi (faianţă, tapet lavabil, uleiaţi 

etc.), uşi, ferestre (tocărie) 

Ştergere 

Pulverizare*) 

Se insistă asupra curăţării părţilor 

superioare ale  pervazurilor şi a altor 

suprafeţe orizontale, precum şi ale 

colţurilor, urmată de dezinfecţie (ce va fi de 

nivel scăzut) 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

Mobilier, inclusiv paturi şi noptiere 

(din lemn, metal, plastic) 

Ştergere 

Pulverizare*) 

Curăţare riguroasă şi dezinfecţie de nivel 

scăzut sau mediu a suprafeţelor orizontale 

(partea superioară a dulapurilor, a rafturilor 

etc.) 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

Mese de lucru în laborator 
Ştergere 

Pulverizare*) 

Dezinfecţie de nivel înalt, curăţare 

riguroasă, dezinfecţie de nivel înalt 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator  + 

Dezinfectant / 

beneficiar 

Recipiente pentru colectarea 

deşeurilor menajere, pubele 
Spălare Curăţare, dezinfecţie de nivel scăzut 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator 

Telefoane Ştergere 
Curăţare şi dezinfecţie de nivel 

mediu 

Detergent – 

dezinfectant / 

prestator + alcoo 

sau dezinfectant / 

beneficiar 

 

Curte interioară 



- măturarea curţii interioare – de doua ori pe saptamana 

- srâns gunoiul de pe spaţiul verde – de 3 ori pe saptamana  

- greblat spaţiul verde – lunar 

- greblat spaţiul verde – în prima săptămână după topirea zăpezii 

- curăţat zăpada de pe scările de acces în cele două clădiri – zilnic, de câte ori se impune, în funcţie de volumul 

de precipitaţii 

- curăţat zăpada de pe căile pietonale din faţa clădirilor – zilnic, de câte ori este nevoie 

*) în cazul în care dezinfectantul se aplică prin pulzerizare, se va utiliza cantitatea specificată în aviz, pentru a fi 

utilizată pentru un m2 sau un m3 la timpii recomandaţi. 

 

Specificatii utilaje, aparatura şi materiale curăţenie: 

A. a) Specificatii utilaje, aparatura si materiale curatenie  

Prestatorul va asigura dotarea corespunzătoare cu ustensilele de mână, folosite pentru efectuarea curăţeniei  

În tabele de mai sus sunt stabilite în conformitate cu “ Normele generale de curatenie si dezinfectie” emise de 

Ministerul Sanatatii si Inspectoratul de Politie Sanitara si Sanatate Publica medodele de aplicare, materialele şi sursa 

lor în funcţie de zona şi suportul care trebuie curăţat şi/sau dezinfectat. 

Operaţiile de curăţire şi dezinfecţie se vor efectua după metoda de aplicare  stabilită, pentru fiecare suport tratat. 

Materialele folosite la efectuarea curateniei vor fi cele stabilite pentru fiecare suport tratat. 

Prestatorul va comunica beneficiarului în termen de 5 zile lucrătoare, după încheierea contractului, lista substanţelor 

de curăţare şi dezinfecţie pe care urmează să le folosescă . 

b) Materiale consumabile – caracteristici:  

• hartie igienica – albă, două straturi, portionată, celuloza, 12,4 m/rola, nr. foi 108 buc  

• prosoape de mâini – din hartie reciclata, pliate tip Z, natur sau verzi, un strat, 250 servetele/pachet, 

dimensiune foaie: 21.5cm/25cm  

• săpun lichid – cu glicerină destinat utilizarii zilnice  

• saci menajeri 30 L – negri, nontoxici, dimensiuni 50cm/26cm, Cantitate: 20 buc/pac  

• saci menajeri 120 L – negri, nontoxici, dimensiuni 100cm/38cm, Cantitate: 10 buc/pac  

• mop bumbac 250 gr  

• odorizant solid cu agatatoare, parfumat pentru a elimina mirosurile neplacute si a proteja impotriva 

depunerii de calcar  

• lavete microfibra – profesionale și rezistente  

• saci din hartie pentru aspirator  

• prosop rolă industrială destinat pentru ștergerea geamurilor – mixt celuloză, 2 straturi  

• detergent profesional pentru curatat mobilierul din lemn, cu urmatoarele caracteristici: inlatura 

praful si amprentele, respinge praful prin efect antistatic, tip spray;  

• detergent profesional pentru curatarea geamurilor și oglinzilor  

• detergent profesional, detartrant vascos pentru vasul toaletei care igienizeaza, curata si 

indeparteaza depunerile de calcar;  



• detergent profesional intensiv, cu acţiune rapidă, pentru îndepărtarea rapidă a depunerilor de calcar 

şi a murdăriilor conţinute în aceste depuneri de pe chiuvete, baterii, gresie, faianță etc.  

• detergent profesional cu efect de penetrație foarte bună pentru spălarea pavimentelor elastice şi 

rezistente la apă cum ari fi: PVC, linoleum, gresie  

• detergent profesional pentru curățarea mochetelor și tapiseriilor prin metoda injecție-extracție – 

nespumant cu efect dezodorizant  

B. Cantitati materialele consumabile ( necesar pentru 150 persoane/ luna) 

• Hartie igienica – 360 role  

• Prosoape din hartie (pliate de tip z) – aprox. 200 set / lună (10 bax)  

• Săpun lichid – 10 L  

• Solutie curatat mobila – 3 buc  

• Solutie curatat gresia – 3 L (concentrat)  

• Saci menajeri 30 L – 400 buc (15 role)  

• Saci menajeri 120 L – 100 buc (7 role)  

• Mop bumbac – 5 buc  

• Prosop rolă industrială – 1 role  

• Odorizant solid pentru wc – 20 buc  

• Solutie curatat wc – 1,5 L  

• Detartrant gel pentru wc – 5 L  

• Saci aspirator din hârtie – 6 buc  

• Solutie curatat geamuri – 5 L  

• Solutie curatat covoare – 1 L  

• Lavete microfibra – 3 buc  

• Spray insecticid pentru tantari si muste – 1 buc 

8. Durata contractului de achiziţie publică si valoarea estimata: 
Incepand din data de 01.05.2018 pana pe 31.12.2018,cu posibilitate de prelungire  prin act aditional in primele 

patru luni din anul 2019,si/sau pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019. 

Contractul intra in vigoare dupa semnarea lui de ambele parti. 
Valoarea  estimata totala  a achiziţiei:  conform  devizului anexat 59484 lei fara TVA lei (4957 lei fara TVA 

valoare pe luna , 39.656 lei pentru anul  2018. 

Valoarea totala estimata pe 12 luni 59.484 lei fara TVA. 

9.Criterii de calificare: 
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente doveditoare şi de a desemna reprezentanţi să verifice, 

la autorităţile competente, veridicitatea documentelor şi declaraţiilor prezentate de ofertanţi. Orice neconcordanţă 

faţă de documentele depuse şi de datele furnizate în declaraţii atrage excluderea din procedură. 

9.1Situatia personala a ofertantului 

1.Declaraţie privind eligibilitatea   

2.Declaratie privind conflictul de interese, in conformitate cu prevederile art 59-60 din Legea nr 98/2016 



3.Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016,  

9.2 Cerinţa obligatorie:  
1. Certificat de înregistrare emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data deschiderii 

ofertelor. 

2. Lista cu personalul  de specialitate  ce va raspunde de indeplinirea contractului. Va fi prezentată o declaraţie 

privind numele persoanelor care vor duce la îndeplinire viitorul contract  şi specializarea acestora.  

3. Lista cu echipamentul necesar executarii contractului,  se va completa. Se va indica daca echipamentul este 

propriu sau inchiriat, sau al unui subcontractant 

9.3.Prezentarea ofertei  

Limba de redactare a ofertei. Ofertele sunt acceptate în limba română 

Perioada de valabilitate a ofertei:  90 de zile de la depunere. 

Modul de prezentare a   propunerii tehnice si financiare  

Propunerea tehnica va fi prezentata   in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. 

 Ofertantul are obligatia de a exprima pretul ofertat pentru prestarea serviciilor  in lei fara TVA, se va  completa 

oferta financiara si oferta finanaciara detaliata( deviz de calcul  cost ore angajat min 2peroane a cate 8 ore pe zi , 

cost materiale consumbile  si alte cheltuieli )  Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe 

toata perioada de valabilitate  

Se va    atasa un deviz   din care sa  rezulte modul de obtinere al tarifului/ora si costul materialelor  

Propunerea economico-financiară va conţine toate elementele privind modalitatea de plată, condiţiile de plată şi 

eventualele condiţionări suplimentare. 

Nu se acceptă majorarea preţului pe toată durata derulării contractului. 

9.4 Condiţii de plată: 

 a) Nu se accepta plăţi în avans; 

 b)Plata se va efectua pe baza in termen de 30 de zile de la data facturarii pe baza :  facturii insotita de proces 

verbal de receptie lunara din care sa rezulte serviciile prestate, graficul de lucru pe zile a lunii respective, activitatile 

si sarcinile concrete incredintate personalului si lista de materiale predate.  

Pretul contractului nu se ajusteaza, cu exceptia cazurilor prevazute de lege,  

Verificarea prestarii serviciilor se va efectua de catre sef Serviciu Administrativ. 

Aprovizionare.Mentenanta. 

 De asemenea la inceputul fiecarei luni  se va afisa graficul de  lucru pe zile a lunii, 

precum si activitatile si sarcinile concrete incredintate personalului 
 

 

                                                           Intocmit,     

                                                                                                              

      Compartiment Achizitii                                 Sef Serv. Ad-tiv Aprovizionare Mentenanta 

               Ec. Lucia Stafie                                                            Ing. Bogdan Cernenco 

 

 
 


