
Caiet de sarcini

OBIECTUL ACHIZIŢIEI
Furnizare de produse ecologice de curăţenie.

CARACTERISTICI ŞI CANTITĂŢI NECESARE

Nr.Crt. Materiale pentru 
curăţenie

Caracteristici ' U.M. Cant

1. Odorizant camera, tip 
spray

Odorizant camera, tip spray, 300ml (Air-Wick, Glade 
sau echivalent)

buc 60

2. Ajax soluţie geam Detergent pentru geam cu pulverizator 500ml (Clin, 
Ajax sau echivalent)

buc 12

3. Anticalcar - 41 Gel inalbitor si igienizant foarte concentrat, cu 
vascozitate ridicata..

bidon 16

4. Bureţi vase Set de 10 bucăţi de bureţi pentru utilizare menajera 
zilnica in interiorul casei, fabricaţi din spuma

set 4

5.
Dezinfectant 
suprafeţe multiple
750 ml

Dezinfectant suprafeţe multiple, 750 ml, cu 
pulverizator (Cilit Bang, Cif sau echivalent)

buc 12

6.
Detergent lichid 
pardoseli, 51

Detergent pentru pardoseli, concentrat, parfumat, 
curata si degreseaza suprafeţele din: gresie, faianţa, 
linoleum, parchet.

bidon 12

7. Gel pentru wc Gel pentru wc,36 ml fresh discs,minim 5 disc, aparat 
aplicare inclus (Duck sau echivalent)

buc 240

8.

Hârtie igienica 3 
straturi

Hârtie igienica calitate superioara, (ZEWA sau 
echivalenta), 3 straturi, diverse parfumuri, nr foi/rola 
: min 145, dimensiune foaie :9xl3cm , cu stratul din 
mijloc mai gros , greutate : min 16g/mp , testata 
dermatologic, mod de ambalare : 8 role/pachet

pachet 80

9.
Hipoclorit de sodiu,
11

înălbitor - clor, conţinut hipoclorit de sodiu 3 % clor 
activ; ambalat în bidoane de plastic 1 litru; miros 
plăcut parfumat, calitate superioară.

1 24

10. Lichid parbriz Soluţie spalat parbriz pentru anotimpul de iama. 
Rezista pana la temperatura de -20 ° C, 5 litri

bidon 6

11.
Mânuşi menaj Mânuşi de menaj, material latex, cu interior din velur 

si un strat anti-alunecare in palma si in zona 
degetelor.

pereche 24

12. Mop rezerva Rezerva mop bumbac, min 140g, 100% microfibra, 
suport plastic. Prevăzut cu filet pentru coada.

buc 30

13.
Perie wc cu suport 
inox

Material: otel inoxidabil Dimensiuni minime: 
(diametru x inaltime): 9,5 x 38,5 cm Greutate: 350 - 
500 gg

buc 16

14.
Prosoape pliate ptr 
dispenser

Prosoape pliate din hârtie alba - tip V , celuloza
100% presate in dublu strat, min 150 buc/pachet, 
dimensiune :23x21.8 cm

buc 250

15.
Racleta geam 35 cm 
coada telescopica

Racleta pentru indepartarea murdăriei de pe ferestre 
si oglinzi. Prevăzută cu lamela de cauciuc si burete 
(atime minima 25 cm) - nu zgârie suprafeţele.
Mânerul ergonomic,telescopic, min 35 cm

buc 6

16. Săpun lichid Cu dispenser min. 750 ml buc 80
17. Şervetele cutie - tip v 2 straturi- min 150 buc/cut cut 100

18. Spray mobilă 350 ml
spray îngrijire şi curăţare lemn, înlătură amprente şi 
urme murdărie

buc 24
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3. CONDIŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI:
Produsele din gama: detergenţi universali; detergenţi pentru instalaţii sanitare şi detergenţi pentru ferestre ce 
urmează a se achiziţiona trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate conform Ordinului 1068/1652/2018 din 
4 octombrie 2018, pentru aprobarea Ghidului de achiziţii publice verzi care cuprinde cerinţele minime privind 
protecţia mediului pentru anumite grupe de produse şi servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini, 
pentru produsele de curăţenie prevăzute la Cap. IV pct. 5A din ghid (anexa la Ordin 1068/2018), privind 
achiziţiile publice verzi, se solicită îndeplinirea condiţiilor impuse de cerinţa 1 - etichetarea produselor şi 
cerinţa 2 - ambalare şi dozare.

Cerinţa 1 - etichetarea produselor
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: 
httDs://echa.euroDa.eii/cheiTi data/authorisation process/candidate list table en.asp.
Modalitate de îndeplinire:

Operatorul economic declară pe proprie răspundere că produsele din categoria detergenţi poartă o 
etichetă ecologică de tip I sau echivalentă ce îndeplineşte cerinţele menţionate anterior şi va fi însoţită de fişa 
de securitate şi certificatul de înregistrare în sistemul electronic european:
http://ec.europa.eu/ecal/cateaorv/cn/1/alllpurpose-cleaners sau dovada înscrierii într-un sistem echivalent.

în cazul'absenţei etichetei ecologice de tip I, sunt acceptate şi alte mijloace doveditoare adecvate, cum 
ar fi fişa cu date de securitate a produsului ofertat, precum şi o declaraţie pe propria răspundere potrivit căreia 
niciunul dintre iiîgredientele menţionate nu se află pe lista substanţelor candidate şi că produsul ofertat are 
compoziţia în limitele impuse de UE pentru produse ecologice.

1.1. Cerinţe specifice pe categorii de detergenţi
1.1.1. 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:

Operatorul economic declară pe proprie răspundere că produsele .poartă o etichetă ecologică de tip I 
sau echivalentă care îndeplineşte cerinţele menţionate anterior .

în cazul absenţei etichetei ecologice de tip I, sunt acceptate şi alte mijloace doveditoare adecvate, cum 
ar fî: 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: 1 g 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, 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.
In 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:
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Operatorul economic declară pe proprie răspundere că produsele poartă o etichetă ecologică de tip I 
sau echivalentă care îndeplineşte cerinţele menţionate anterior.

în cazul absenţei etichetei ecologice de tip 1„ 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.

Cerinţa 2 - ambalare si dozare
2.1. Detergenţii trebuie să fie livraţi cu instrucţiuni clare de dozare.
Această cerinţă se aplică tuturor categoriilor de detergenţi solicitate în caietul de sarcini.

Modalitate de îndeplinire:
Operatorul economic trebuie să se înainteze autorităţii contractante documentele cu instrucţiuni de 
dozare şi trebuie să prezinte fişa cu date de securitate - FDS a produsului ofertat care să cuprindă 
instrucţiuni clare de dozare.

2.2. 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 şi trebuie specificate denumirea comercială şi 
numărul de înregistrare al produsului.

2.3. 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.

4. LIVRARE
4.1. Livrarea produselor se va efectua în termen de 3-5 zile lucrătoare de la data primirii comenzii 
ferme din partea achizitorului.
4.2. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la sediul achizitorului din Str. Mureş nr. 18-24, 
Etaj 2, sector 1, Bucureşti.
4.3. Toate riscurile care apar pe durata transportului de la furnizor la achizitor, sunt în sarcina 
furnizorului.
4.4. Furnizorul va transmite achizitorului următoarele documente care însoţesc produsele:

- Aviz de însoţire a mărfii
- Certificat conformitate a calităţii
- Certificate de garanţie şi condiţii de garantare;
- Alte documente, după caz, aferente produselor livrate.

5. AMBALARE SI MARCARE
5.1. Ambalarea produselor trebuie să confere posibilitatea manipulării şi.stocării cu uşurinţă.
5.2. Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor, vor respecta strict 
cerinţele standardelor în vigoare. în cazul ambalării greutăţilor şi volumelor mari, furnizorul va lua în 
considerare distanţa până la beneficiar şi absenţa facilitaţilor de manipulare grea a acestuia. Toate materialele 
de ambalare a produselor , precum şi toate materialele necesare în vederea protecţiei coletelor nu se facturează 
şi rămân în proprietatea achizitorului. în cazul în care sunt returnabile, sau nu sunt incluse în preţul 
produsului, acest lucru va fi prevăzut în mod expres în formularul de ofertă, împreună cu toate detaliile 
necesare (descriere ambalaj, preţ ambalaj, termen de retumare, etc.).
5.3. Produsele se livrează în ambalaje originale, sigilate de producator/importator şi vor fi marcate /sigilate 
corespunzător.

6. GARANŢIE
6.1. Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în certificatele de
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garanţie ale acestora sau cea inscripţionată pe ambalajul acestora.
6.2. Produsele livrate trebuie să fie in interiorul perioadei de garanţie, dar nu mai puţin de 6 luni până la 
expirarea termenului.
6.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce 
apare în conformitate cu această garanţie.
6.4. La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în termen de 3 zile 
lucrătoare de la notificarea scrisă a achizitorului, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care în 
timpul perioadei de garanţie le înlocuiesc pe cele necorespunzătoare trebuie să fie livrate în aceleaşi condiţii 
ale termenului de valabilitate.

7. RECEPŢIA
Recepţia se va efectua la sediul achizitorului, prin persoane nominalizate de către achizitor şi consta în 
verificarea cantitativă şi calitativă a produselor (deteriorarea sau nerespectarea parametrilor solicitaţi în caietul 
de sarcini, va conduce la Înlocuirea produsului respectiv, în termen de 2 zile lucrătoare, de către furnizor, fara 
alte costuri suplimentare din partea beneficiarului).

8. MODALITATEA DE PLATĂ
8.1. Factura se va emite după realizarea recepţiei, respectiv după semnarea procesului verbal de 
recepţie.
8.2. Plata se va efectua în lei, numai în cont de trezorerie, în termen de 30 de zile de la data 
înregistrării facturii la sediul beneficiarului.

9. ÎNTOCMIREA OFERTEI
9.1. Propunerea tehnică va cuprinde o descriere a caracteristicilor produsului ofertat, inclusiv 
denumirea comercială, astfel încât să se poată identifica corespondeţa cu caracteristicile minime 
solicitate de achizitor.
9.2. Propunerea tehnică va fi insoţită de documentele probante soliciţate la pct. 3.
9.3. Dacă la verificarea propunerii tehnice se identifică că acesta nu respectă caracteristicile 
solicitate în caietul de sarcini şi/sau nu au fost prezentate documentele care atestă îndeplinirea 
cerinţelor de la pct. 3, oferta va fi respinsă.
9.4. Toate preţurile/valorile vor fi exprimate cu 2 zecimale exacte. Verificarea propunerilor 
financiare se va realiza pe baza preţurilor unitare prezentate în centralizatorul de preţuri.

Furnizorul are obligaţia de a oferta toate produsele din caietul de sarcini, lipsa unei poziţii 
neofertate atrage după respingerea ofertei.

Serviciul Admy 
Şef Serviciu 
Radu Daniel

istrativ

AIANU

SERVICIUL MANAGEMENT ACHIZIŢII PUBLICE 
Şef Serviciu,

/ Diana Beatrice PAULIUC

Birou Pregătire şi Derulare Procese Achiziţii Publice 
Cătălina FOTA|CHFl
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Formular nr. 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.164, alin. (1) şi ale art. 167, alin. (1) 
din legea 98/2016

Subsemnatul,.... (numele si prenumele), cetatean.......(se va completa naţionalitatea), nascut la data de......., in localitatatea
......, domiciliat in .............(adresa completa: oraş. strada, număr postai, bloc. scara, etaj, ap, judeţ/ sector, conform datelor inscrise in actul de
identitate), pOSCSOf al ....... (se completează cu tipul actului de identitate), Scria......nr......... , eliberat de...... la data de........,
reprezentant legal/împutemicit (se pastreaza varianta aplicabila) al ............. (denumirea completa a operatorului economic, conform
datelor inscrise in certificatul de inregistrare), CU SCdiul SOCial in ....(adresa completa: oraş, strada, riumar postai, bloc. scara, etaj. ap. judeţ/
sector, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comerţului sub nr................ , avand
codul unic de inregistrare............. ,
ţinând seama de anunţul publicitar nr.................publicat în SEAP de DUPSPM SI în calitate de autoritate
contractanta pentru realizarea achiziţiei directe având ca obiect..................................
cunoscând dispoziţiile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declaraţi, declar pe proprie răspundere ca 
societatea noastra şi, după caz, persoanele care fac parte din organul de administrare/ de conducere/ de 
supraveghere, nu se afla în situaţiile prevăzute la art. 164, alin. (1) şi la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice.

Data...............................

............................... (semnătură), în calitate de.................................. legal autorizat sa semnez declaraţia
pentru şi în numele............................... (denumirea/ numele operatorului)
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Formular nr. 2 - Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 şi 60 din Legea 
98/2016

Subsemnatul,.....(numele si prenumele), cetatcan........ (se va completa naţionalitatea), nascut la data de........ , in loealitatatea
..... 5 domiciliat in ........... (adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap, judeţ/ sector, conform datelor inscrise in actul de
identitate), pOSCSOr al ...... (se completează cu tipul actului de identitate), SCria.....nr........, eliberat dc......la data de.......,
reprezentant legal/împutemicit (se pastreaza varianta aplicabila) al ........... (denumirea completa a operatorului economic, conform
datelor inscrise in certificatul de inregistrare), CU SCdiul SOCial in ... (adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap. Judeţ/
sector, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), Înregistrat in Rcgistrul Comcrtului Sub nr................... , avand
codul unic de inregistrare............. ,
ţinând seama de anunţul publicitar nr.;............. publicat în SEAP de DUPSPM SI în calitate de autoritate
contractanta pentru realizarea achiziţiei directe având ca obiect..................................
luând act de numele persoanelor care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, astfel cum sunt 
acestea precizate mai jos:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele persoanei cu 
funcţie de decizie

Funcţia pe care o deţine în cadrul autorităţii 
contractante

1. Mădălina Veronica Haidemak Director General

2. Ofelia Carmen Brutaru Şef Serviciu Contabilitate, Direcţia Management 
Economic

3. Radu Daniel Trăscăianu Şef Serviciu Administrativ

4. Diana Beatrice Pauliuc Şef Serviciu Management Achiziţii Publice

5. Andrei Ţîrlea Şef Birou Juridic şi Contencios

declar pe proprie răspundere ca societatea noastră nu se afla în situaţii generatoare de conflict de interese astfel 
cum sunt acestea prevăzute în dispoziţiile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data...............................

............................... (semnătură), în calitate de................................ , legal autorizat sa semnez declaraţia
pentru şi în numele............................... (denumirea/ numele operatorului)
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Formular nr. 3 - Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform dispoziţiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
Subsemnatul/Subsemnata ......... (numele şi prenumele), domiciliat/ă în ....(adresa completa: oraş, strada, număr postai,
bloc, scara, etaj, ap, judeţ/ sector, conform datelor înscrise în actul de identitate), telefon .......... , născut/ă la data de în
localitatea_________, Carte de identitate Seria________ Nr._________, emis la data de________, de

calitate de reprezentant legal/persoana imputemicita al/a societăţiicătre m
, participant la procesul de achiziţie a .... (se va completa cu denumirea contractului conform

anunţului publicitar) îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului.
Informaţiile cu caracter personal vor fi folosite în cadrul procesului de achiziţie.
Datele nu vor fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă 
asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului în condiţiile legii.
Dacă datele cu caracter personal furnizate vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut, etc.) mă oblig să 
informez în scris Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului, în termen de cel mult 3 zile 
lucrătoare de la data apariţiei modificării.

Data

...............  (numele complet), în calitate de ............... . autorizat să semnez cu semnătură electronică extinsă
declaraţia pentru şi în numele............... (denumirea operatorului economic)
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Formular PF - Propunere financiară

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele). Cetăţean ...... (se va completa naţionalitatea), năsCUt la data dc ...... , în localitatea
..... , domiciliat in ........... (adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap. Judeţ/ sector, conform datelor inscrise in actul de
identitate), posesor al...... (se completează cu tipul actului de identitate). Seria.......nr........ , eliberat de......la data de.......,
reprezentant legal/imputemicit (se pastreaza varianta aplicabila) al ........... (denumirea completa a operatorului economic, conform
datelor inscrise in certificatul de înregistrare), CU Sediul SOCial in ... {adresa completa: oraş, strada, număr postai, bloc, scara, etaj, ap, judeţ/
sector, conform datelor inscrise in certificatul de înregistrare), înregistrat in Registrul Comcrtului Sub nr................... , având
codul unic de inregistrare............. ,
ţinând seama de anunţul publicitar nr................ publicat în SEAP de DUPSPM SI, în calitate de autoritate
contractantă, pentru realizarea achiziţiei directe având ca obiect..................................
ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră va fi declarată câştigătoare, să livrăm produsele solicitate în
anunţul publicitar indicat anterior şi în caietul de sarcini aferent acestuia pentru valoare de ...... lei fără TVA
(valoarea în litere şi cifre), la aCCaSta ValoarC Se adauga TVA de ...% TVA (cuantum in litere si cifre), rCSpCCtiv ..... lei
farăTVA (valoarea in litere si cifre).

Preţul unitar include toate serviciile conexe livrării, solicitate în caietul de sarcini.

Ne angajăm să menţinem această oferta valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) de zile, respectiv'până la data
de...................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ dacă respectiva oferta nu satisface 
condiţiile din anunţul publicitar nr....... şi din caietul de sarcini aferent.

Data...............................

............................... (semnătură), în calitate de................................ , legal autorizat să semnez declaraţia
pentru şi în numele............................... (denumirea/ numele operatorului)
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Formular CP - Centralizator de preţuri

Denumire produs Cantitate Preţ unitar 
("lei fată TVA)

Valoare lei 
fără TVA

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

18.
TOTAL

Acestă sumă se introduce în SEAP şi în 
Formularul PF - Propunere financiară

Data...............................

............................... (semnătură), în calitate de.................................. legal autorizat sa semnez declaraţia
pentru şi în numele..... ......................... (denumirea/ numele operatorului)
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