
CAIET DE SARCINI

1. Scopul achiziţiei

Efectuarea şi menţinerea curăţeniei şi igienizării sediului DUPSPM SI din Str. Mureş, nr. 18-24, etaj 2, sector
1. Bucureşti, în vederea păstrării unui climat optim de igienă şi pentru menţinerea sănătăţii în muncă potrivit 
Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

2. Cantităţi necesare

Serviciile de de curăţenie şi igienizare se vor efectua pe o suprafaţă utilă de 1.218,50 mp şi 312 mp de suprafaţă 
vitrată.

3. Servicii solicitate

3.1. Prestatorul se obligă să presteze următoarele operaţiuni:
A. Curăţenie de întreţinere zilnică:

- Colectarea selectivă a deşeurilor şi depozitarea acestora în mod corespunzător;
- înlocuirea sacilor menajeri din coşurile de gunoi;
- Colectarea şi transportul la locul de depozitare a deşeurilor şl resturilor menajere din încăperi;
- Aspirarea, spălarea şi degresarea pardoselilor din birouri, săli de şedinţă, holuri,
- Ştergerea şl îndepărtarea prafului de pe piesele de mobilier, pervazurile ferestrelor, echipamentele de 

birou şl celelalte obiecte din încăperile cu destinaţia de cabinete, secretariate, birouri, săli de şedinţă, 
holuri;

- Spălarea, dezinfectarea şi odorizarea grupurilor sanitare;
- Completarea materialelor consumabile (hârtie igienică, prosoape de hârtie, săpun lichid), din grupurile 

sanitare şi oficii;
- Spălarea pardoselilor din holuri ori de câte ori este nevoie pe parcursul orelor de program;
- Spălarea, dezinfecţia interior şi exterior uşi şi lifturi.
- Clanţele tuturor uşilor se vor dezinfecta de cel puţin 4 ori/zi.

B. Curăţenie lunară:
- Curăţarea prizelor, întrerupătoarelor şi plintelor;
- Spălare pereţi faianţă în grupurile sanitare;
- Curăţarea de praf a echipametelor de încălzire/răcire;
- Igienizarea coşurilor de gunoi;
- Măturarea tesasei.

C. Curăţenie trimestială:
- Spălarea geamurilor şi a tocăriel de la ferestre şi uşi;

3.2. Serviciile se vor presta pe toată perioada programului.
3.3. Prestatorul va asigura personal calificat pentru prestarea serviciilor.
3.4. Personalul va fii echipat cu uniforme decente şi va avea un comportament civilizat în relaţia cu personalul 
achizitorului.
3.5. Prestatorul are obligaţia să-şi instruiască personalul, periodic, pe linie de protecţia muncii si PSI, conform 
normativelor si legislaţiei in vigoare. în caz de accident de munca în care este implicat un agent al prestatorului, 
acesta va fi înregistrat de către prestator.
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în conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 si a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce pnveşte prelucrarea datelor cu caracter persona şi 

privind libera circulaţie a acestor date, vă informăm că personalul DUPSM Sector 1 cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul securităţii datelor cu caracter personal.



4. Întocmirea ofertei

4.1. La întocmirea ofertei prestatorul va avea în vedere alocarea de resurse umane astfel încăt acesta să poată 
acoperi suprafaţa de 1.218,50 mp, la care se adaugă 312 mp de suprafaţă vitrată care va fi spălată trimestrial.
4.2. Pentru verificarea respectării HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată, oferta financiară, va fi însoţită de detalierea tarifului.

5. Recepţia serviciilor

5.1. Serviciile prestate sunt verificate zilnic, de către reprezentanţii Serviciului Administrativ.
5.2. Lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii, sau în prima zi lucrătoare a lunii următoare, se încheie proces verbal 
de recepţie a serviciilor prestate.

6. Plata serviciilor

6.1. Achizitorul va plăti prestatorului contravaloarea serviciilor prestate, luna anterioară, în termen de 30 zile 
de la data înregistrării facturii la sediul achizitorului. Plata se face in cont de trezorerie.
6.2. Ajustarea preţului contractului fara TVA se va realiza numai în cazul în care în care au loc modifică* 
legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituiretir 
modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflecta în cresterea/diminuarea 
costurilor pe baza carora s-a fundamentat preţul contractului.
6.3. în cazul în care au loc modificări legislative privind nivelul salariului minim brut pe economie se aplică 
numai dacă potrivit detalierii tarifului, calcul porneşte de la salariul minim aflat în vigoare la data ofertării;

7. Criteriul de atribuire 

7.1. Preţul cel mai scăzut

Serviciul Administr^Ţiv 
Şef Serviciu,
Radu Daniel Tf :AIANU

Serviciul Management Achiziţii Publice 
Şef Serviciu, 
Diana Beatrice PAULIUC

Birou Pregătire şi Derulare Procese Achiziţii Publice
Cătătma-EQTACHE
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