
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUD. IASI

NR. 11E07/14,04.2022

Gaiet de sarcini
Servlcii de spalatorle, decontaminare, curatatorie uscata si servicii de ealcatorie maieriale textile .

Autoritatea contractanta: Directia de Sanatate Publica a judetului lasi

l.Obiectul atribuirii prin achizitie directa:

Achizltionaroa serviciilor de: * spalatorie si de curatatorlo uscata

' calcatorie

Cod CPV principal : 98310000-9 servicii de spalatorie si de curatatorie

Cod CPV suplimentar : 983150004 servicii de calcatorie

2. Scopul organizarii achizitielr

lncheierea unui contract de servicii pe o perioada de I luni pentru perioada 01.05.2022 - 31.12.2022, cu

posibilitatea prelungirii pe primele 4 luni ale anului 2023, conform prevederilor art.165, alin. 1 din Hotararea nr.

395/2016 pentru aprobarea "Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractului de achizitie public{acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice".

3.Conditll generale:

. Operatorul economic trebuie sa aiba capacihte proprie de prestare a tuturor serviciilor solicitate prin caietul

de sarcini prezent, respectiv: Spalatorie, decontiaminare, uscare, curatatorie uscata, calcatorie.

. Unitatea prestiatoare va prezenta Autor2atia de functionare eliberata de Directia de Sanatate Publica din

judetul respectiv: spalatorie 'exclusiv pentru unitati sanitare " sau va prezenta de la DSP notificare privind

certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica, avand in vedere activitatea cu risc pentru

sanatate a serviciului efectuat (conform ord. MS 1030/2009 - aprobarea procedurilor de reglementare

sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce

deshsoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, cu modificarile ulterioare);

. sa respecte Ord. MSP 1O2512OOO q Norme tehnice privind serviciile de spalatorie pentru unitati sanitare D;

Ord. MSp 91412OOB r Norme de autorizare a unitatilor sanitare); Ordinul nr. 11912014 pentru aprobarea

Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

4.Cerlnto tehnice:

. lnainte de incheierea contractutui cat si pe perioada acestula, unitatea prestatoare va permite accesul in

spalatorie al unui reprezentant al autoritatii contractante.

. Serviciile de spalatorie, curatatorie chimica, uscare, calcatorie se vor efectua in spatiul prestatorului.

5. Obligatiils prestatorului

ln cadrul unitatii trebulo 3a fie reallzate urmatoarele circuite:

- sa aiba in circuitul functional: zona murdara reprezentatia de locul primirii, sortarii materialelor, spalarea

acesteia, spalarea si dezinfectarea carucioarelor si containerelor;

- zona curata reprezentata de locul de stoarcere, uscare, calcare, depozitare si predarea materialelor

textile;

intre aceste zone trebuie sa existe vestiar filtru pentru schimbarea materialelor;

sa aiba posibilitatea calcarii materialelor textile (presa, calandru);

masina de spalat sa asigure: prespalare (cand se face si dezinfectia), dezinfectie, spalare principala,

clatire, stoarcere; pentru materialele textile contaminate trebuie sa fie utilizate masini cu bariera septica;
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- uscarea materialelor textile trebuie sa se faca fie in masina de uscare, fie in tunel de uscare;

- sector separat septic/aseptic (circuit separat,masini diferite).

Unitatea prestatoare trebuie :

- pe toate durata in care materialele textile ale achizitorului se afle In spatiile prestatorului, acesta va lua

masuri de pestrare separate fat6 de alte materiale ale altor clienti ai prestatorului, in mod deosebit dace

acele materiale provin din uniteti sanitare sau spitalicegti, ln vederea reducerii riscului de contaminare

biologice sau chimica;

- sa asigure integritatea materialelor textile preluate;

- sa asigure termenele de predare-primire a produselor;

- sa depuna descrierea detaliata a metodologiei si a planului de lucru, conceput pentru prestarea serviciilor;

- sa prezinte o descriere succinta a utilajelor utilizate;

- sa asigure serviciul de spalatorie, calcare in spatiul propriu;

- sa foloseasca detergent dezinfectant avizat de Ministerul Sanatatii special pentru materiale textile

medicale; sa corespunda standardelor de calitate CE; detergentii si produsele utilizate trebuie sa respecte

regulamentul CE 64812004, implementat de HG 658/2007. Pentru aceste produse se vor prezenta fisele

tehnice, cat si fisele de securitate, conform regulamentului CE 1907l200gi CE 127212008i CE 453/2010

originale, emise de producator sau de distribuitor autorizat, precum si certificetul ISO 9001 (sau

echivalent) al producatorului.

- sa asigure verificarea periodica din punct de vedere microbiologic a produsului finit (obligatoriu o data la 6

luni sau la schimbarea detergentului);

- unitatea prestatoare va permite testarea microbiologica a produsului finit in momentul primiria in unitate,

in prezenta unui reprezentant al prestatorului;

- transportul materialelor textile intre prestator si achizitor va fi asigurat de prestator;

- predarea produsului finit trebuie sa se realizeze la 24 de ore de la primire;

- predarea produselor sa fie efectuata in ambalaje de unica folosinta, pe categorii de materiale;

- predarea se va fuce la sediul prestatorului in prezenta personalului desemnat si cu verificarea

standardelor care asigura calitatea serviciilor;

- primirea materialelor textile murdare se va hce in baza unui proces verbal de predare- primire, dupa ce

aceastia este numarata/cantarita. Procesul verbal va fi semnat de catre ambele parti.

- Nu trebuie sa existe diferente intre numarul de bucati la predare si cel de la primire.

6. Standarde de calitate pentru materialele textile - produs finit :

. au fost supuse unui proces de dezinfectie termica/chimica ;

. este macroscopic curata, fara pete vizibile;

. este perfect uscata.

Tipuri de materiale textile:

1. prosoape;

2. echipamente de protectie pentru personal, halate medicale;

3. alte materiale textile (protectoare de panza) utilizate in activitatea medicala specifica autoritatii

contractante.

Pllgshtorul va comunica beneficiarului, In termen d€ 5 zile lucratoare, dupa tncheierea contrac-trrlui, lista substantelor

de ourilare ii dezinfeo'tie po care urmeaza sa b bbseasca.

lntocmit,
lng. LuciaTt Arhire#


