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Aprob,
PRIMAR,
…………………………
DECEBAL FĂGĂDĂU

CAIET DE SARCINI
privind achiziţia publica de „Materiale de întreţinere şi curățenie”, necesare
Primăriei Municipiului Constanta
1. OBIECT ACHIZIȚIE
Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziţia de produse ecologice de
curățenie, necesare Primăriei municipiului Constanța.

2. CANTITATEA NECESARĂ
Cantitatea și tipul de produse necesare sunt conform Anexei nr. 1 parte
integrantă a prezentului caiet de sarcini.

3. CONDIȚII MINIMALE
3.1. Toate cerințele caietului de sarcini sunt cerințe minimale
obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.
- produsele trebuie să fie de bună calitate;
- toate produsele trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ și
cantitativ cu condiţiile impuse în caietul de sarcini, în caz contrar ele vor fi returnate;
În această situaţie furnizorul are obligaţia să le înlocuiască fără plată suplimentară în
cel mult 24 ore de la data notificării prin e-mail de către Primăria Municipiului
Constanţa;
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- toate produsele trebuie să aibă termenul de valabilitate inscripţionat vizibil
și fără urme de modificări;
- produsele să fie furnizate cu ambalajele nedeteriorate;
- produsele de curăţenie respectiv: detergenţi universali, detergenţi pentru
instalaţii sanitare, detergenţi pentru ferestre, detergenţi de vase pentru spălat manual,
detergenţi de rufe şi produse de îndepărtare a petelor înainte de spălare (pt. perdele,
lavete, etc), trebuie să fie ecologice şi să întrunească cerinţele prevăzute de Ordinul
nr. 1068/1652/2018 din 04 octombrie 2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziţii
publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind protecţia mediului pentru anumite
grupe de produse astfel:
3.2. Specificaţii tehnice privind protecţia mediului
Modalitatea de îndeplinire
Ofertantul trebuie să prezinte o listă a produselor, împreună cu dovada
conformităţii acestora cu specificaţiile şi cerinţele de mai jos:
1. să fie etichetate de mediu tip 1 sau ISO 14024;
2. ambalare şi dozare;
Cerinţele minime sunt aplicabile următoarelor grupe de produse de curăţenie:
a) detergenţi universali;
b) detergenţi pentru instalaţii sanitare;
c) detergenţi pentru ferestre;
d) detergenţi de vase pentru spălat manual;
e) detergenţi de rufe şi produse de îndepărtare a petelor înainte de spălare.
Cerinţa 1 - ETICHETAREA PRODUSELOR
1.1. Cerinţă aplicabilă tuturor categoriilor de detergenţi
Produsul nu trebuie să conţină substanţe identificate ca prezentând
motive de îngrijorare deosebită şi care sunt incluse în lista prevăzută la art.
59 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 (Regulamentul REACH) în
concentraţii de peste 0,01% din greutatea produsului final.
Lista substanţelor respective, denumite substanţe candidate, este disponibilă la
adresa:https://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table
_en.asp.
Modalitate de îndeplinire:
- Produsele care poartă o etichetă ecologică de tip I sau echivalentă ce îndeplineşte
cerinţele menţionate anterior sunt considerate conforme;
De asemenea, sunt acceptate şi alte mijloace doveditoare adecvate, cum ar fi:
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- prezentarea ingredientelor menţionate pe eticheta produsului, în fişa cu date de
securitate (FDS), pe site-ul producătorului sau oricare alte fişe tehnice împreună cu
numărul lor CAS, dacă este cazul, însoţite de o declaraţie potrivit căreia niciunul dintre
ingredientele menţionate nu se află pe lista substanţelor candidate;
sau
- operatorul economic trebuie să prezinte fişa cu date de securitate a produsului
ofertat, precum şi o declaraţie pe propria răspundere că produsul ofertat are
compoziţia în limitele impuse de UE pentru produse ecologice;
sau
- dacă produsul este etichetat Ecolabel sau echivalent, operatorul economic trebuie să
prezinte fişa cu date de securitate şi certificatul de înregistrare în sistemul electronic
european: http://ec.europa.eu/ecat/category/en/1/all)purpose-cleaners sau dovada
înscrierii într-un sistem echivalent.
1.2. Cerinţe specifice pe categorii de detergenţi
1.2.1. Detergenţi pentru instalaţii sanitare
a) Surfactanţii clasificaţi ca H400 sunt admişi doar dacă concentraţia
acestora în produs este < 25%/M, unde M este factorul M prevăzut în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de
abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.
Modalitate de îndeplinire:
- produsele care poartă o etichetă ecologică de tip I sau echivalentă care
îndeplineşte cerinţele menţionate anterior sunt considerate conforme;
De asemenea, sunt acceptate şi alte mijloace doveditoare adecvate, cum ar fi:
- pentru fiecare produs oferit trebuie să se precizeze toate substanţele conţinute
în proporţie de peste 0,01% din greutatea produsului final, precum şi numărul CAS al
acestora, dacă este cazul, şi orice frază de pericol sau frază de risc prin care se
clasifică.
b) Următoarele ingrediente nu trebuie incluse în compoziţia produsului,
dacă depăşesc 0,01% din greutatea produsului, cu excepţia cazului în care se
indică altfel:
- fosfor, limită: 1g per 100 g de produs;
– biocide, cu excepţia cazului în care sunt folosite drept conservanţi;
– biocidele care sunt clasificate în categoriile H410 sau H411 în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea,
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etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de
abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu excepţia cazului în care nu au
potenţial de bioacumulare.
În acest sens, un biocid este considerat ca fiind potenţial bioacumulabil în cazul
în care logaritmul Pow este mai mare sau egal cu 3, cu excepţia cazului în care FBC
determinat experimental este mai mic sau egal cu 100.
Modalitate de îndeplinire:
- Produsele care poartă o etichetă ecologică de tip I sau echivalentă care îndeplineşte
cerinţele menţionate anterior sunt considerate conforme;
De asemenea, sunt acceptate şi alte mijloace doveditoare adecvate, cum ar fi:
- specificarea denumirii şi funcţiei biocidelor; pentru toate biocidele clasificate ca H410
sau H411 trebuie precizat logaritmul Pow sau FBC;
- precizarea cantităţii totale de fosfor elementar, per 100 g de produs.
1.2.2. Detergenţi de rufe şi produse de îndepărtare a petelor înainte de
spălare
Fosfaţii nu trebuie incluşi în ingredientele
produsului, în fişa cu date de securitate - (FDS).

menţionate

pe

eticheta

Modalitate de îndeplinire:
- Produsele care poartă o etichetă ecologică de tip I care îndeplineşte cerinţele
menţionate anterior sau echivalentă sunt considerate conforme;
De asemenea, sunt acceptate şi alte mijloace doveditoare adecvate, cum ar fi:
- prezentarea ingredientelor menţionate pe eticheta produsului, în fişa cu date de
securitate - FDS şi pe site-ul producătorului împreună cu numărul lor CAS, dacă este
cazul, şi o declaraţie potrivit căreia niciunul dintre ingredientele menţionate nu se află
pe lista substanţelor candidate.
Cerinţa 2 - AMBALARE ŞI DOZARE
2.1. Detergenţii trebuie să fie livraţi cu instrucţiuni clare de dozare.
Această cerinţă se aplică tuturor categoriilor de detergenţi prevăzuţi la punctul
2, cap. 3, subcapitolul 3.2., din caietul de sarcini.
Modalitate de îndeplinire: trebuie să se înainteze autorităţii/entităţii contractante
documentele cu instrucţiuni de dozare.
- Operatorul economic trebuie să prezinte fişa cu date de securitate - FDS a produsului
ofertat care să cuprindă instrucţiuni clare de dozare.
2.2. Cerinţe specifice de dozare pentru detergenţi de rufe şi produse de
îndepărtare a petelor înainte de spălare
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Doza recomandată pentru o duritate a apei de 2,5 mmol CaCO_3/l duritate „medie“ a apei nu trebuie să depăşească următoarele valori pentru
articole textile cu un grad normal de murdărie - detergenţi cu putere mare,
detergenţi pentru rufe colorate - şi, respectiv, pentru articole cu un grad
scăzut de murdărie - detergenţi cu putere mică:
a) detergent cu putere mare - 17,0 g/kg rufe pentru detergent sub formă
de pulbere/pastile sau 17,0 ml/kg rufe pentru detergent lichid;
b) detergent pentru rufe colorate - 17,0 g/kg rufe pentru detergent sub
formă de pulbere/pastile sau 17,0 ml/kg rufe pentru detergent lichid;
c) detergent cu putere mică - 17,0 g/kg rufe pentru detergent sub formă
de pulbere/pastile sau 17,0 ml/kg rufe pentru detergent lichid.
În cazul în care recomandările se aplică atât pentru prespălare, cât şi pentru
spălarea ulterioară, doza totală recomandată pentru prespălare şi spălare trebuie să
respecte nivelul maxim de dozare.
Modalitate de îndeplinire: trebuie să se precizeze doza recomandată pentru o
duritate medie a apei pentru articolele textile cu un grad normal de murdărire şi
pentru cele cu grad scăzut de murdărie. În cazul în care doza recomandată este
specificată per încărcătură, această încărcătură trebuie să fie de 4,5 Kg articole textile
uscate, pentru detergenţii cu putere mare şi detergenţii pentru rufe colorate, şi de 2,5
kg articole textile uscate, pentru detergenţii cu putere mică.
2.3. Ambalajele tip spray utilizate pentru detergenţi universali, detergenţi pentru
instalaţii sanitare şi detergenţi pentru ferestre nu trebuie să conţină agenţi de
propulsie.
Modalitate de îndeplinire: operatorul economic trebuie să prezinte o
declaraţie pe propria răspundere că produsul ofertat nu foloseşte agenţi de propulsie.
Trebuie specificate denumirea comercială şi numărul de înregistrare al produsului.
2.4. Ambalajele tip pulverizatoare - pistol utilizate pentru detergenţi universali,
detergenţi pentru instalaţii sanitare trebuie să fie comercializate ca parte a unui sistem
de reumplere.
Modalitate de îndeplinire: operatorul economic trebuie să prezinte o
declaraţie care să confirme că pulverizatoarele - pistol pot fi reumplute, precum şi
detalii privind modul în care pot fi reumplute acestea.
Note explicative şi recomandări:
a) Etichetele ecologice de tip I sau ISO 14024 sunt etichete ale căror cerinţe de
bază sunt stabilite de către un organism independent şi care sunt monitorizate prin
intermediul unui proces de certificare şi de audit. Prin urmare, acestea reprezintă o
sursă de informaţii extrem de transparentă, fiabilă şi independentă.
b) Logaritmul Pow = logaritmul coeficientului de partiţie octanol/apă; FBC = factorul
de bioconcentrare.
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c) Numărul CAS este un număr de identificare recunoscut internaţional alocat de
Chemical Abstracts Service - o divizie a „American Chemical Society“ - pentru a
identifica o anumită substanţă chimică.
d) Dovadă de conformitate - în cazul în care pentru verificarea cerinţelor se prevede
că pot fi utilizate alte mijloace doveditoare adecvate, printre acestea se pot număra:
un dosar tehnic al fabricantului, un raport de încercare din partea unui organism
recunoscut sau alte probe relevante. Autoritatea/Entitatea contractantă verifică, de la
caz la caz, dacă dovezile furnizate pot fi considerate adecvate din punct de vedere
tehnic şi juridic.
e) Informaţii suplimentare cu privire la cerinţele minime privind protecţia mediului
pentru grupa produse de curăţenie se regăsesc prin accesarea site-ului Comisiei
Europene
la
adresa:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_
product/ro.pdf.

4. Alte condiţii minime din punct de vedere calitativ
a. materiale și consumabile pentru întreținere lavoare și grupuri
următoarele caracteristici:

sanitare cu

- biodegradabil;
- dizolvă rapid și complet murdăria persistenta, depunerile de săpun, calcar etc.;
- nu degajă miros pătrunzător nici în timpul utilizării, nici după utilizare;
- lasă un miros plăcut de lungă durată;
- îndepărtează și omoară microbii;
- grad de spumare redus;
- conferă strălucire fără nici o urmă de pete;
- efect antialunecare;
- protejează suprafeţele curățate;
- produsele din hârtie să nu lase scame, să fie din hârtie rezistenta la rupere;
b. materiale pentru executat curățenie, cu următoarele caracteristici:
- distrug microbii;
- îndepărtează cu uşurinţă piatra, rugina, murdăria;
- curăță eficient;
- dă strălucire obiectelor;
- lasă un miros plăcut, de lungă durată;
- sacii menajeri să fie rezistenţi;
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- materialele confecţionate din PVC să nu se rupă la folosirea normală a acestora;

c. materiale pentru întreținere mocheta, cu următoarele caracteristici:
- curăță țesătura fără să o degradeze;
- nu produce reziduuri care sa rămână pe țesătură;
d. materiale pentru întreținerea geamurilor, cu următoarele caracteristici:
- îndepărtează fără efort murdăria;
- dizolvă cu ușurință grăsimile;
- lasă un parfum plăcut;
- conferă strălucire fără să lase urme sau pete;
e. materiale pentru îndepărtarea prafului de pe birotică si birouri, precum si
împrospătarea aerului din încăperi, cu următoarele caracteristici:
- îndepărtează praful;
- curăță și înlătură petele;
- nu creează descuamări ale suprafețelor;
- lasă un miros plăcut și persistent;
- efect antistatic;
- produsele pentru împrospătarea aerului din încăperi să nu fie toxice, să aibă un
miros plăcut, să nu provoace stări alergice;
f. materiale pentru spălat perdele, jaluzele, covoare, mochete și prosoape cu
următoarele caracteristici:
- curăță și înlătură petele;
- mențin țesăturile în stare bună;
- acțiune antibacteriană;
- lasă un miros plăcut și persistent;
Pentru covoare şi mochete:
- curăță complet prin pătrunderea în țesătură fără să o degradeze;
- nu produc reziduuri care sa rămână pe țesătură;
- nu conţin materiale înălbitoare;
- efect de uscare rapidă;
- grad de spumare redusă;
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- preîntâmpina apariția mirosurilor neplăcute;
- să poată fi folosite pe covoare din fibre naturale și sintetice;
- menţin ţesăturile în stare bună;
- revigorează și redă culoarea inițială;
- odorizantele să degaje miros plăcut și persistent, să nu afecteze mediul și să nu
provoace alergii;
g. materiale
caracteristici:

de

întreținere

pardoseala

din

parchet

cu

următoarele

- dizolvă rapid și complet murdăria persistentă;
- curăță și oferă luciu;
- uscare rapidă;
- nu lasă urme;
- spumare redusă;
- protejează suprafeţele curăţate;
- efect antialunecare.

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
5.1 OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI
Să furnizeze produse având caracteristicile
sarcini.

conform cerinţelor din caietul de

Să furnizeze produsele la termenul stabilit în comandă și în caietul de sarcini.
Furnizorul este răspunzător de legalitatea datelor înscrise în situaţiile de plată și
facturi și se obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente
acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor efectuate de organele abilitate
(CFI, CFP, CURTEA DE CONTURI etc.)
5.2 OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Să emită şi să transmită prin e-mail furnizorului, comanda fermă.
Să asigure efectuarea recepției produselor conform caietului de sarcini.
Să efectueze plata conform prevederilor din contract.
6. MODALITATEA ȘI TERMENUL DE LIVRARE A PRODUSELOR
6.1. MODALITATEA DE LIVRARE
Livrarea se va face pe bază de comandă fermă transmisă furnizorului de către
beneficiar.
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Cantitatea va fi precizată în comandă.
Beneficiarul va transmite comanda către furnizor în funcție de necesități.
Furnizorul va livra produsele la locaţia indicată în comandă.
Furnizorul va furniza produsele în conformitate cu oferta pe care a prezentat-o,
cât şi cu prevederile caietului de sarcini.
6.2 TERMENUL DE LIVRARE
Furnizorul va livra produsele în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii
ferme emise de către beneficiar.

7. RECEPŢIA ȘI VERIFICAREA PRODUSELOR
Recepția se va face la livrarea produselor, în prezența furnizorului, la locaţia
indicată prin comandă, prin încheierea unui proces - verbal de recepţie semnat, fără
obiecţiuni, de către ambele părți.
Beneficiarul, prin reprezentantul său, are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa
produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din caietul de sarcini.
Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde
specificațiilor documentației, beneficiarul are dreptul sa-l respingă, iar furnizorul are
obligaţia, fără a modifica preţul și fără plată suplimentară, de a înlocui produsele
refuzate în termen de 24 de ore de la notificarea transmisă de beneficiar. (notificarea
se va tramsmite prin e-mail).

8. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICO-FINANCIARE
8.1 Toate produsele de curăţenie (săpun lichid, hârtie igienică, detergenţi,
dezinfectanţi, odorizante, detartranţi, săpun lichid, alte produse de curăţenie) vor fi de
calitate superioară, profesionale, iar substanţele chimice vor fi avizate din punct de
vedere al igienei sanitare de către organele în drept din România şi conforme cu
standardele internaţionale în domeniu.
Oferta va conține documente (copii simple semnate și stampilate de ofertant
pentru conformitate cu originalul) referitoare la calitatea produselor, astfel:
- Declarație de conformitate pentru toate produsele,
- Fişa produs/Fişa tehnică pentru fiecare produs în parte,
- Fişa tehnică de securitate pentru fiecare produs în parte,
precum şi
- documentele doveditoare de îndeplinere a cerinţelor aşa cum sunt ele
prezentate la "modalitate de îndeplinire" la cap 3, subcapitolul 3.2. "Specificaţii
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tehnice privind protecţia mediului", pentru categoriile de produse respective, care
se regăsesc în anexa nr. 1 la poziţiile boldate şi înclinate.
8.2 Oferta va fi prezentată în prețuri unitare fără TVA și la valoare totală cu
TVA, care va fi evidențiată distinct.
Oferta va fi întocmită după cum urmează:
1. Denumire și categorie produs
2. Centralizator general valori
Model:
1. Denumire și categorie produs
Nr. Crt.

1.

Descriere produs

…………

Um

……

Valoare
totală

Cantitate

P/UM

totală

(lei FĂRĂ TVA) Lei
TVA)

………….

……..

(FĂRĂ

………...

2.
Total valoare fără TVA
TVA 19%
Total valoare cu TVA

2. Centralizator general valori
Nr. Crt.

1.

Valoare totală
Denumire categorie

Lei
TVA)

…………

………...

2.
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(FĂRĂ

Total valoare fără TVA
TVA 19%
Total valoare cu TVA

Oferta va fi prezentata pentru întregul lot de produse solicitat.
Oferta va fi prezentata pentru cantitatea totală, așa cum este prezentată în
anexa la caietul de sarcini.
În coloana „descriere produs” pe lângă date cu privire la produs, ofertantul va
înscrie și capacitatea recipientului în care furnizează produsul respectiv.
Preţul unitar pentru produsele ale căror cantități sunt precizate în litri/kg se vor
formula în lei/litru sau lei/kg, iar valoarea va fi determinata astfel: cantitate totală x
preţul unitar/l sau cantitate totală x preţul unitar/kg.
Preţul unitar pentru produse care se furnizează la set (exemplu: lavete, saci
menajeri etc.) va fi formulat pentru bucata.
Prețurile și valorile vor fi înscrise în ofertă folosind virgula ca separator intre
partea întreaga și zecimale.

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: - Prețul cel mai scăzut pentru întegrul lot de produse
Achiziţia se va efectua de la operatorul economic care a prezentat oferta cu preţul cel
mai scăzut și care respectă în totalitate cerințele minimale prevăzute de caietul de
sarcini.

10. MODALITATE DE PLATĂ
Plata se va face în maxim 15 zile de la data acceptării și înregistrării facturilor la
sediul beneficiarului, în funcţie de disponibilităţile bugetare, din contul nostru de
cheltuieli, deschis la Trezoreria Municipiului Constanţa.
Factura va fi însoțită de procesul verbal de recepţie semnat, fără obiecţiuni, de
către ambele părţi.

11. MĂSURI PRIVIND PROTECŢIA MUNCII, PREVENIREA ȘI STINGEREA
INCENDIILOR, PRECUM ȘI PROTECŢIA MEDIULUI
Furnizorul va respecta toate reglementările legale în vigoare care conţin
prevederi referitoare la protecţia muncii, PSI și protecţia mediului, specifice activităţilor
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în domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului
achiziției, precum şi de protejare a personalului propriu și al beneficiarului.
Furnizorul poate obţine informaţii privind reglementările obligatorii care trebuie
respectate pe parcursul îndeplinirii comenzii referitoare la protecţia muncii, PSI și
protecţia mediului de la Inspectoratul teritorial de munca, Inspecţia pentru prevenirea
incendiilor, respectiv Agenţia pentru protecţia mediului.

Director executiv,

Elaborat,

Eugen Căruntu

Irina Sescioreanu-Cristea

Șef serviciu,
Irina Pînzariu
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