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Nr.înreg.1769 din 17.05.2022
APROBAT,

DIRECTOR EXECUTIV 
PANCU EUGEN

CAIET DE SARCINI
privind Servicii de curățenie si igienizare

I. INFORMATII GENERALE 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea

ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant,
propunerea tehnică. Cerintele impuse prin caietul de saecini sunt minimale si obligatorii.

1.1.  AUTORITATEA  CONTRACTANTA -  POLITIA  LOCALA  A  MUNICIPIULUI  PIATRA
NEAMT,  cu  sediul  in  Piatra  Neamt,  Aleea  Viforului,  nr.14,  Bl.D1,  Jud.Neamt,  tel.0233/231300,
fax.0233/231300, codul fiscal 28333897, cont IBAN nr. RO18TREZ24A6103042000130X deschis la
Trezoreria Piatra Neamt, reprezentata legal prin domnul Pancu Eugen - Director Executiv

1.2. DENUMIRE ACHIZITIE – Servicii de curățenie si igienizare

1.3. OBIECTUL ACHIZITIEI - 
Prestarea servicii de curatenie si igienizare la sediul Politiei Locale Piatra Neamt, Aleea Viforului,

nr.14, Bl.D1, Piatra Neamt, judetul Neamt.
       Cod CPV: 90910000-9 ” Servicii de curățenie”

II. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA ACHIZITIEI  
     Acesta achizitie se realizeaza tinand cont de urmatoarele aspecte:

- Necesitatea prevenirii si combaterii imbolnavirilor cu SARS-COV2;
- Respectarea prevederilor legale, a normelor de securitate si santate in munca.

III. CERINŢE PENTRU EXECUTANT:
Astfel, vor fi efectuate urmatoarele operatii:
               -    o curatenie de intretinere de doua ori/ saptamana in zilele miercuri si vineri cu materialele si
solutiile folosite la curatenie asigurate de beneficiar;
               -    timp alocat lucrarilor : 2.5 ore/zi, respectiv 5 ore/saptamina;
               -   personal alocat lucrarilor: o persoana la curatenia saptamanala de intretinere.
 1. Curatenia asigurata de prestator contine:
-aspirarea si spalarea suprafetelor dure (gresie, faianta, parchet, etc.);
-stergerea prafului cu laveta umeda a birourilor, aparaturii de birotica (calculatoare, imprimante etc.);
-spalarea si dezinfectarea grupurilor sanitare, inclusiv instalatia sanitara (wc, chiuvete) 
-spalarea geamurilor accesibile o data la 3 luni;
-stergerea si curatarea mobilierului cu solutii speciale;
-golirea cosurilor de gunoi, inlocuirea sacilor menajeri si degajarea gunoiului;
-curatarea  si  dezinfectarea  suprafetelor  expuse  in  vederea  inlaturarii  riscului  de  propagare  a  unei
eventuale infectii prin spalarea pardoselilor, a obiectelor sanitare, a mobilierului din birouri, usi exterioare
inclusiv clantele usilor.
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    2. Propunerea Tehnica:
- Prestatorul are obligatia sa mentina curatenia in toate spatiile Politiei Locale atat in interior cat si

in exterior;
- Toate materialele consumabile (prosoape de hârtie, hârtie igienică, săpun lichid, saci menaj),

cât şi cele necesare îndeplinirii contractului (detergenţii, soluţii odorizante, soluţii de curăţat,
etc.) se vor asigura de către autoritatea contractantă;

- Echipamentele utilizate vor fi asigurate  de prestator (echipament  de aspirat profesional, cu nivel
scăzut de zgomot);

- Prestatorul răspunde şi suportă riscul pentru eventualele pagube produse ca urmare a activităţii
sale;

- Prestatorul are obligaţia de a asigura toate condiţiile necesare pentru ca personalul prestator sa fie
intruit  in vederea prevenirii  si  stingerii  incediilor,  precum si profesional  privind securitatea si
sanatatea in munca;

- Prestatorul va asigura personalul prezent in oferta, indiferent de perioada efectuarii concediilor de
odihna, concediilor medicale, zile libere, ect.

      3. Propunerea financiară va include toate costurile legate de personalul alocat. Valoarea totală a
ofertei financiare va cuprinde preţul pentru prestarea tuturor serviciilor de curăţenie solicitate/
lună.  Oferta financiară se va depune pentru  perioada 01.06.2022 – 31.12.2022. Preţul ofertat
unitar, în lei, va rămâne ferm pe toată perioada contractului.

IV. CONDITII DE PARTICIPARE:
4.1.  Operatorii  economici  ce  depun  oferta  trebuie  sa  dovedeasca  o  forma  de  inregistrare,  in

conditiile legii, din care sa reiasa ca sunt legal constituiti, precum si faptul ca au capacitatea profesionala
de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (vor prezenta o copie „conform cu originalul” dupa
certificatul de inregistrare fiscala emis de ONRC).

4.2.Ofertantul trebuie sa prezinte fornularul de oferta, care va contine pretul total ofertat pentru
prestarea serviciilor/luna, fara TVA, exprimat in lei, fara TVA, precum si centralizatorul de preturi in care
ofertantul va prezenta preturile unitare ale serviciilor si pretul total.
         Ofertantii vor elabora oferta tehnico-financiara, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini,
care  se  va  transmite  separat  la  adresa  autoritatii  contractante  sau  pe  adresa  de  e-mail:
politialocalapiatraneamt@gmail.com
         Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 30 de zile de la data limită de
depunere a ofertelor. 
         Data limita de depunere a ofertelor si de transmitere a documentelor susmentionate catre autoritatea
contractanta este 25.05.2022, ora1600- data limita de depunere a ofertelor.

           Prețul contractului este ferm și fix, exprimat în lei, pe toată durata contractului. Prețul include orice
cheltuieli, taxe, impozite datorate/suportate de Prestator în legătură cu prestarea serviciilor și orice servicii
suplimentare  cuprinse  în  caietul  de  sarcini  sau  în  oferta  tehnică;  în  consecință,  Prestatorul  nu  este
îndreptățit să solicite rambursarea niciunei cheltuieli în plus față de prețul stipulat în contract.

Intocmit,   
Comp. Contabilitate, Achizitii Publice si Logistica

IACOBOAIEA VALENTINA
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