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CAIET DE SARCINI
Privind achiziția de materiale de curățenie
1. Denumirea achiziției:
Achiziția de materiale de curatenie Cod CPV: 39831240 - 0 Produse de curățenie
2. Obiectul achiziţiei:
În funcție de necesitatea soluţionării tuturor problemelor legate de buna funcţionare a
Institutului Limbii Române, respectiv asigurarea normelor de igienă, dezinfecţie şi curăţenie
prin achiziţionarea materialelor de curațenie, detergenţi la grupurile sanitare, spaţiilor
destinate publicului, respectiv asigurarea materialelor necesare efectuării permanente a
operaţiunilor de întreţinere, de curăţenie, de spălare, igienizare, siguranţa publicului, a
personalului din subordine pe timpul desfăşurării tuturor activităţilor din timpul zilei.
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si organizatorice pentru furnizarea de
materiale de curățenie în beneficiul ILR.
Prevederile cuprinse în caietul de sarcini fac parte integrantă din documentația pentru
elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se
elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Cerințele precizate în caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de
baza prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare
numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.
Mentionez că am verificat mai multe informații tehnice și sunt recomandate pentru
acoperirea numarului de angajati din cadrul institutiei. În prețul de achiziție să fie inclus
transport, manoperă.
Obiectul prezentului caiet de sarcini il constituie achiziționarea prin cumpărare direct a
produselor de curățenie, livrarea la sediul autorității contractante, respective Institutul
Limbii Române.
1

HARTIE IGIENICA 3 STRATURI, 8 ROLE/SET

2

PROSOP HARTIE ALB 2 STR DER CENTRALA 600GR SANIFY ( 78M)
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SET

25

BUCATA

35

3

SAPUN LICHID SA CARELINE, 500 ML,

BUCATA

30

4

SERVETELE PLIATE Z, ALB, 2 STR, 150 BUCATI/SET

SET

40

5

BURETE VASE CU CANELURA 3BUC/SET EXPERTTO

SET

5

6

SACI MENAJERI 35L 50X70 CM, LDPE, NEGRU,15BUC/ROLA

ROLA

14

7

SACI MENAJERI 60L 60X80 CM, LDPE, NEGRU,10BUC/ROLA

ROLA

5

8

LAVETA UMEDA, 3 BUCATI/SET

SET

15

9

DETERGENT VASE 0.5L LAMAIE

BUCATA

6

10

SERVETELE UMEDE CURATARE SUPRAFETE UNIVERSALE 100BUC/TUB

BUCATA

12

11

GALEATA OVALA CU STORCATOR 13L

BUCATA

1

12

COADA LEMN PENTRU MATURA/MOP, CU FILET

BUCATA

1

13

REZERVA MOP DIN, BUMBAC, 250 G

BUCATA

5

14

FARAS CU COADA INALTA + MATURA SET

BUCATA

1

15

COS DE GUNOI CU CAPAC BATANT, 25 L

BUCATA

2

3. Cerinţe specifice

Prin fişa tehnică se va specifica: denumirea produsului, compoziţia, condiţii de calitate,
domeniu de utilizare, mod de utilizare, termen de valabilitate etc.
Factura fiscala va fi insotita in mod obligatoriu de nota de recepţie .
Autoritatea contractanta îsi rezervă dreptul de a modifica cantitatea comandată, în
plus sau în minus, în functie de necesități sau alte situatii neprevăzute ivite pe
parcursul derulării contractului, valoric cu maximum 10%
Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind
în drept să solicite înlocuirea gratuită a produselor depreciate sau necorespunzătoare cu
cerințele din Caietul de sarcini.
Transportul produselor care fac obiectul fiecărei comenzi în parte, la sediul indicat în
comanda scrisă, se va efectua pe cheltuiala furnizorului, fără costuri suplimentare.
Termenul de plată este de 30 de zile de la semnarea, fără obiecțiuni de către
Comisia de recepție, a notei de recepție, pe baza facturii emise de către furnizor.
Fiecare transport să fie însoțit de certificatul de calitate. Plata se face cu O.P. prin
Trezorerie.
Produsele vor fi livrate în maxim 7 zile de la lansarea comenzii după încheierea
contractului de furnizare. Comenzile vor fi lansate în scris (prin fax sau direct), de comun
acord cu frunizorul.
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Termenul de derulare a contractului este de un an, cu posibilitatea de prelungire.
Notă:

-

Nu se admit produse cu termen de valabilitate depășit sau care sunt la limita
termenului de valabilitate;
Nu se admit produse care au amabalaje deteriorate sau care nu au înscripționat
termenul de valabilitate;
Nu se admit produse care nu respectă standardele de calitate și care nu sunt
avizate de Ministerul Sănătății;
Pentru produsele de import este obligatoriu ca pe ambalaj să existe traducerea în
limba română a etichetei;

4. Criteriul de atribuire
- Prețul cel mai mic pe pachet
5. Oferta financiară va fi formulate astfel:
- Tariful ofertat va include toate cheltuielile și taxele aferente livrării produselor de
curțenie. Tariful va fi exprimat în lei fară TVA.
- Oferta financiară va fi postată in catalogul SICAP si transmisa pe email: achizitii@ilr.ro.

Întocmit,
Ovidiu Clim
Inspector de specialitate

Str. Caransebes nr.1, et .7, Sector 1, 012271,Bucureşti
Tel. +40(0)21 311 06 31
Fax: +40(0)21 311 06 32
Mob. +40(0)749 21 67 17
e-mail: office@ilr.ro,www.ilr.ro

