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CAIET DE SARCINI 
 
 Pentru achizitionarea serviciului de curatenie pentru Pavilion Bai Reci cu 

sectoarele de plaja aferente 
 
Pavilionul Pai Reci are o suprafata de plaja de aproximativ 10588 si o suprafata 

interioara 1579,12 mp (vestiare, dusuri, toalete, cabinete). 
Activitatile de curatenie sunt de interior si de exterior. 
Exterior: - curatarea plajei in cele 3 sectoare; 
-Golirea cosurilor de gunoi de pe plaja; 
-Curatarea nisipului daca este cazu; 
-Verificarea , curatarea si amenajarea shezlongurilor; 
-Curatarea galetilor de namol si al locurilor amenajate pentru onctiune; 
-Ingrijirea spatiilor verzi si a jardinierrelor. 
Interior: - igenizarea(curatarea si dezinfectie) a vestiarelor, dusurilor si grupurilor 

sanitare, conform graficului de curatenie. 
Activitatea de curatenie trebuie sa se realizeze cu un numar de 6 persoane 

repartizate pe cele 3 sectoare Femei, Barbati si Comun, avand program zilnic intre orele         
07: 00-19:00,  

Prestatorul va asigura urmatoarele materiale de curatenie:  
Sapunuri 
Detergenti neutri sau lichizi universali 
Detergenti detartrant 
Detergenti lustuitori 
Produse abrazive 
Dezinfectant la nivel inalt pentru suprafete  
Dezinfectant la nivel mediu pentru suprafete 
Dezinfectant rapid gata preparat pentru suprafete si aparatura medicala 
Dezinfectanti pe baza de clor 

1. Suport mop + coada mop inox  

2. Lavete microfibra – grad ridicat de curatare, rezistente  



 
 
Precizari:  prestatorul are obligatia de a introduce codul de culori pentru lavete: rosu-grupuri sanitare, 

galben-saloane, albastru-holuri, verde-oficii alimentare 

6. Mopuri profesionale, cu franjuri din microfibra/bumbac 

7. Bureti de curatenie abrazivi (albastru si rosu)  

8. Raclete telescopabile pentru geamurile înalte  

9. Scări telescopice pentru tavane şi suprafeţe înalte  

10.Maturi, perii, teuri,etc. 

11.Accesorii: MANUSI DE MENAJ si /sau latex 

12. Saci gunoi 240 l si 60 l 

Tipuri de manusi:-manusi de cauciuc captusite cu bumbac-ofera cea mai buna protectie 

                               -manusi latex sau sintetice de unica utilizare, nesterile 

 
 
Detergentii si produsele utilizate trebuie sa respecte regulamentul CE 648/2004, 

implementat de HG nr. 658/2007. 
Produsele trebuie sa deţina aviz eliberat în baza Ordinului ministrului sănătăţii, al 

ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
în termen de valabilitate;  

 
Personalul : 
 va efectua si va mentine in permanenta curatenia in spatiul repartizat, raspunzand 

de stare de igiena a acestuia; 
va respecta circuitele  de selectare, colectare si transport al gunoaielor menajere, 

reziduurilor alimentare, si altor materiale rezultate din activitatea tehnico-administrativa, 
prevazute cu normele igienico-sanitare in vigoare; 

personalul angajat va raspunde de utilizarea substantelor de curatenie-dezinfectie, 
conform etichetelor/fiselor tehnice a substantelor si materialelor de curatenie  

va purta  permanent echipamentul de protectie curat si stabilit de comun acord de 
conducerea firmei si a spitalului; precum si ecusonul  

se va prelucra   trimestrial privind gestionarea corectă şi transportul deşeurilor 
menajere, pentru prevenirea accidentelor la locul de muncă, precum şi la introducerea de noi 
echipamente, materiale si substanţe folosite la curăţenie şi dezinfecţie si se vor transmite 
tabelele cu semnaturile. 
 

1. Intretinerea curateniei si dezinfectia grupurilor sanitare comune 



 
 

Obiectele sanitare (chiuvete, cazi de baie, dusuri,cabine de dus, WC-uri ) sunt locuri unde 

exista umezeala.  Intretinerea, curatenia si dezinfectia acestora stau la baza prevenirii 

infectiilor cu germeni, cum ar fi: Pseudomonas, Proteus, Serratia, Trichomonas, etc. 

A. Intretinerea zilnica 

Procedura de lucru: 

a. Chiuvete, cazi de baie, dusuri: 

- obiectele sanitare se curata mai intai cu o solutie de detergent dezinfectant si/sau cu un 

produs abraziv; 

- cu laveta de culoare galbena se curata faianta de pe pereti/tarkett pana la h= 120cm; 

- se curata obiectele sanitare pe rand, incepand cu partea de dedesubt a obiectului 

sanitar, marginea, bateria, savoniera, interiorul cuvelor, gurile de scurgere; 

exteriorul rezervorului de apa; 

- se clateste; 

- se aplica solutia dezinfectanta  clorigena  in sifonul de scurgere de sub chiuveta si in 

sifonul de pardoseala; 

- se lasa un timp de contact de 15 minute; 

- se clateste abundent; 

b. WC-uri: 

- se goleste recipientul in care sta peria de spalat  WC-ul; 

- se clateste peria de spalat  WC-ul; 

- cu o laveta  de culoare rosie inmuiata in solutie de detergent dezinfectant se curata 

si se dezinfecteaza urmatoarele: exteriorul vasului de WC, colacul si capacul WC; 

- interiorul vasului de WC se curata cu peria de spalat WC-ul si se toarna solutia de 

detergent dezinfectant; 

- se dezinfecteaza sifonul de pardoseala cu solutie clorigena; 

- recipientul in care sta peria de spalat WC se umple 3/4 cu solutie dezinfectanta. 

- daca interiorul vasului de WC este murdar (imbacsit, cu piatra), inainte de  

curatarea propriu-zisa se efectueaza curatarea cu un produs abraziv /detartrant. 

B. Intretinerea periodica  grupuri sanitare comune 

Curatenia generala, periodica, in aceste spatii se efectueaza saptamanal, conform 

Planului anual de curatenie si dezinfectie aprobat la nivel de spital 

Se efectueaza aceleasi operatii ca si la intretinerea zilnica, plus:  
- se spala usile, peretii ,se sterg de praf plafonul si corpurile de iluminat  



 
 

Detrartarea. In functie de duritatea apei distribuite, piatra se poate depune pe baterii 

si interiorul articolelor sanitare. Acest depozit constituie un mediu favorabil de 

dezvoltare a microorganismelor. 

Detrartarea este operatiunea care se efectueaza cu un produs specific, iar ritmul 

operatiunii de detrartare este in functie de duritatea apei. 

Cu laveta/burete/perie, inmuiata in produs se detrarteaza suprafata/marginile 

articolelor sanitare. Daca este necesar se freaca, apoi se clateste.Se trece la operatiunea 

de efectuare a curateniei: 

- se aspira/matura umed pavimentul ; 

- se goleste cosul de gunoi si se curata; se pune in cosul de gunoi un sac nou de 

plastic. 

Deseurile provenite se strang in sacul colector respectand codul de culoare, respectiv 

negru pentru deseuri menajere, si se transporta in spatiul special destinat colectarii 

temporare. 

        - se spala si dezinfecteaza cu solutie detergent dezinfectanta. 

Curatarea si dezinfectia sifoanelor de pardoseala 

Fiind zone cu risc mare de infectie, in timpul intretinerii de fond se impune curatarea 

sifoanelor de la chiuveta si de pardoseala. 

Materiale si produse: 

- Produse abrazive; 

- Detrartant ; 

- Substanta detergent dezinfectanta; 

- Perie; matura, faras; 

- Lavete; mopuri; bureti 

- Manusi de menaj  

In acest sens se executa urmatoarele operatii: 

- se curata cu o perie si o solutie de detergent dezinfectant; 

- se lasa un timp de contact ( in raport cu substanta dezinfectanta utilizata),  

- se clateste; 

 

Ritmicitatea si periodicitatea efectuarii curateniei si dezinfectiei in spital 
 

Denumirea locului Numar prelucrari 





 
 

 

Nr. 7230/17.05.2019 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

 

1.   Autoritatea contractantă: Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol. 

2. Denumire contract: „ Prestari servicii de curatenie pentru Pavilion Bai Reci cu sectoarele de 

plaja aferente”. Oferta se va depune respectand conditiile mentionate in caietul de sarcini atasat 

prezentei. 

3. Tip achiziţie: Achiziţie directă 

4. Sursa de finanţare: venituri proprii. 

5. Tipul contractului:” Prestari servicii de curatenie pentru Pavilion Bai Reci cu sectoarele de 

plaja aferente” 

6. Condiţii de participare: Operatorii economici interesati pot posta oferta de pret totala in 

sistemul electronic SEAP, secţiunea catalogul produse/servicii/lucrari saudepune oferta la sediul 

beneficiarului in plic sigilat pana la data 24.05.2019,  ora 12,00. 

 Pot participa toţi operatorii economici interesaţi indiferent dacă aceştia deţin sau nu cont în 

SEAP (SICAP). 

7.  Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se 

pot solicita informaţii şi clarificări: aprovizionare@sbtghiol.ro, ec. Ripiciuc Ciprian, tel. 0241/481711. 

8.  Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut. Oferta declarată câştigătoare este cea cu preţul 

cel mai scăzut 

9. Condiţii contractuale: Vor fi stabilite prin Contractul de prestari servicii. 

10. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile  

11. Termenul limită de depunere a ofertelor: 24.05.2019 ora 12:00. 

12. Adresa la care se transmit/depun ofertele: Toţi operatorii economici interesaţi vor transmite 

ofertele pe adresa de e-mail sbtghiol@sbtghiol.ro, sau le pot depune la secretariatul Sanatoriului 

Balnear si de Recuperare Techirghiol, în care se va preciza obiectul achizitiei.  



 
 

13.  Alte informatii:  

Ofertantul are obligaţia să prezinte următoarele documente: 

Oferta se va exprima în lei fără TVA si   va fi insoţita de actul constitutiv al firmei, certificat de 

inregistrare. Alte documente vor putea fi solicitate dupa depunerea ofertei. 

Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate şi vor fi respinse. 

Autoritatea contractanta va achizitiona serviciile de mai sus respectând prevederile art. 43 din 

HG 395/2016.  

Ofertantul desemnat câştigător va posta oferta în SEAP, în condiţiile în care deţine cont.  

În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condiţiile de participare sau refuză încheierea 

contractului, va fi selectat/contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de 

atribuire. 

 

 

 

      Manager, 

          Almasan Elena Roxana 

 


