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CAIET DE SARCINI 
PENTRU 

PRESTĂRI SERVICII COMPLETE DE COLECTARE, TRANSPORT ŞI LIMINARE 
A DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITĂŢI MEDICALE 

C.P.V. 90524400-0 - Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a de şeurilor spitalice şti 

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ : 

Direcţia de Sănătate Publică  Bihor 

Cod fiscal: 4230398 

Adresa: Oradea, Str. Libert ăţ ii nr. 34 

Numărul de telefon: 0259/436793 

Fax: 0259/418654 

2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: 

Atribuire direct ă  - Cumpărare directă  - achizi ţie directă  

3. CRITERIU DE ATRIBUIRE: 

Oferta cu preţul cel mai sc ăzut. 

Criteriul aplicat este ,,PRE ŢUL CEL MAI SCĂZUT. 

Preţul este ferm, nu se actualizeaz ă . 

Oferta de preţ  va cuprinde tariful pe kg, cu şi fară  TVA pentru prestarea serviciilor 

complete de colectare, transport şi eliminare (neutralizare) a de şeurilor rezultate din 

activităţi medicale. 

4. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE: 

Prestări servicii complete de colectare, transport şi eliminare (neutralizare) a 

deşeurilor rezultate din activit ăţi medicale în cadrul institu ţiei - Servicii de colectare, 

transport şi eliminare a deşeurilor rezultate din activit ăţi medicale - cod CPV 
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90524400-0 - Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a de şeurilor 

spitaliceşti. Cod de la 18 0101 la 18 0109. 

Deeuri1e sunt rezultate din activit ăţile medicaie specifice, fiind generate de 

Laboratorul de Microbiologie si Compartimentul de Epidemiologie din cadrul D.S.P. 

Bihor. 

Obiectul achizitiei publice de servicii: 

Prestatorul se ob1i ă  să  execute servicii complete de colectare, transport ş i 

eliminare (neutralizare) a de şeurilor rezultate din activităti medicale în perioada 

convenită  si în conformitate cu cerin ţele impuse prin prezentul caiet de sarcini pentru 

colectare, transport si eliminare deşeuri rezultate din activit ăţi medicale, cu respectarea 

tuturor dispozi ţiilor legale aplicabile incidente în vigoare, inclusiv ale art. 41 din 

Normele Tehnice ale Ordinului M.S. nr. 1226/2012, ale H.G.R. nr. 1061/2008, ale 

H.G.R. nr. 856/2002 —actualizat ă , ale Legii nr. 132/2010, ale H.G.R. nr. 1175/2007, 

ale Ordinului M.S. nr. 613/2009 si ale Legii nr. 211/2011 - actualizată . Nu se acceptă  

su bcontractarea servieiilor, respectiv subcontractan ţi. 

Caietul de sarcini face parte integrantă  din Documentatia de atribuire si constituie 

ansamblul cerin ţelor pe baza carora se elaboreaz ă  de către fiecare ofertant Propunerea 

tehnică  si financiară . 

Caietul de sarcini este elaborat in concordan ţă  cu necesit ăţile obiective ale 

autorităţii contractante si cu respectarea regulilor de baz ă  precizate in documenta ţia de 

atribuire. 

Aplicandu-se criteriul de evaluare a ofertelor ,,pre ţul cel mai scăzut se 

precizează, în mod expres, faptul c ă  cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. 

In acest sens, orice ofert ă  prezentată  care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va 

fi luată  în considerare, dar numai în m ăsura în care propunerea tehriic ă  presupune 

asigurarea unui nivel calitativ superior cerin ţelor minimale obligatorii din caietul de 

sarcini. 

5. CERINŢE MINIME: 

Prestatorul are obliga ţia să  deţină  cel pu ţin următoarele: 

Certificare ISO 9001 - Sistem de Management al Calit ăţ ii, sau echivalent. 
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Certificare ISO 14001 - Sistem de Management de Mediu sau echivalent. 
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Prestatorul trebuie s ă  facă  dovada deţinerii autoriza ţiei de mediu valabii ă  si să  

fie autorizat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru activit ăţile de 

colectare, transport si eliminare a de şeurilor medicale.Nu se accept ă  subcontractarea 

serviciilor, respectiv subcontractan ţi. 

Serviciul ce urmează  a fi contractat presupune în principal urmatorul ciclu de 

opera ţii: 

- Colectarea, preluarea si manipularea deeuri1or medicale periculoase de Ia sediul 

institu ţiei în vederea transportului, cu respectarea dispozi ţiilor Ordinului M.S. nr. 

1226/2012 si a celorlalte prevederi legale incidente în vigoare; 

- Transportul deeuri1or medicale periculoase, cu respectarea dispozi ţiilor H.G.R. 

nr. 1061/2008 si a celorlalte prevederi legale incidente în vigoare; 

- Eliminarea finală  prin incinerare a tuturor tipurilor de deeuri medicale 

periculoase, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile; 

1. CONDIŢII TEHNICE MINIME: 

A. Colectarea de şeurilor periculoase de la sediul institu ţiei: 

Colectarea, preluarea şi manipularea deeuri1or medicale aferente se va face de c ătre 

prestatorul autorizat de 3 ori pe săptămână , cu respectarea tuturor prevederilor 

legale. 

- Cântărirea se va face cu mijloacele proprii ale prestatorului, avizate metrologic la zi. 

- Cântarele utilizate trebuie să  aibă  o capacitate de cântarire adecvat ă  în vederea eliminării 

tuturor erorilor de cântărire. 

- Recipientele speciale de colectare vor fl puse la dispozi ţia beneficiarului de către 

firma prestatoare cu titlu gratuit, lunar, astfel: 

v Saci 60 litri - 30 bucăţi 

- La preluarea de şeurilor reprezentantul autorit ăţii contractante precum ş i al prestatorului 

vor întocmi şi semna un proces-verbal de predare-primire, cu precizarea numarului de 

ambalaje si al cantităţii efective de deeuri medicale periculoase preluate. 

Prestatorul va respecta întocmai cerin ţele Ordinului M.S. nr. 1226 din 2012 si 

toate dispozi ţiile legale incidente aplicabile în vigoare, inclusiv cele referitoare la durata 

maximă  de depozitare,transport si eliminare a de şeurilor medicale periculoase; 

B. Prestarea serviciilor de transport autorizat: 

- Prestatorul va asigura servicii de transport autorizat pentru transportul deeuri1or 
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periculoase în condi ţiile legii. Transportul deeurilor periculoase ve va face cu 

respectarea dispozi ţiilor H.G.R. nr. 1061/2008 si ale Ordinului M.S. nr. 1226/2012, 

precum si a tuturor prevederilor legale aplicabile în vigoare; 

C. Eliminarea final ă  autorizată  a deeuri1or aferente: 

- Eliminarea de şeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea medical ă  specifică  

se va face de c ătre prestatorul autorizat prin incinerare în conformitate cu toate 

reglementările legale în vigoare referitoare la aceast ă  categorie de de şeuri; 

Preţurile men ţionate în oferta de pre ţ  nu se ajustează  si nu se actualizează , 

ramânând ferme pe toată  perioada prestă rii serviciilor. 

Conducerea institu ţiei îi rezerv ă  dreptul de a efectua controale i verific ări asupra 

modului în care se presteaz ă  serviciile aferente. 

Achizitorul - beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor 

pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehriico-financiar ă . 

Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile legale ş i contractuale, 

achizitorul-beneficiarul având 	obligaţia 	de 	a notifîca 	prestatorului identitatea 

reprezentanţilor săi împuterniciti pentru acest scop, in prezenta prestatorului. 

Recepţia Iunară  de prestare a serviciilor se efectuează  Ia sfâritu1 fîecarei 

perioade facturate, conform procesului-verbal de recep ţie calitativă  si cantitativă  întocmit 

fie lunar, cu respectarea dispozi ţiilor legale aplicabile în vigoare. 

Plata prestatorului, respectiv a serviciilor prestate se va face numai în baza facturii 

emise după  semnarea procesului verbal de recep ţie calitativă  si cantitativă  de către 

reprezentanţii desemnaţi ai fîecărei părţi, prin care se certif.că  efectuarea conform ă  a 

serviciilor solicitate si recep ţia lor. 

Plata contravalorii serviciilor prestate, se va efectua în termen de cel mult 60 de 

zile calendaristice, de la data încheierii si semnării fară  obiecţiuni a procesului verbal de 

recepţie calitativă  si cantitativă  a serviciilor aferente. Plata contravalorii serviciilor prestate 

se va efectua cu Ordin de Plata în termen de cel mult 60 de zile calendaristice, de la data 

primirii si înregistrării facturii emise de c ătre prestator, doar în baza (dup ă  semnarea) 

Procesului verbal de recep ţie calitativă  şi cantitativă . 

Încheierea/Finalizarea execut ării serviciilor se eviden ţiază  printr-un proces verbal 

de recep ţie încheiat între prestator si benefîciar, reprezentat de o comisie numit ă  prin 

decizie de conducerea institu ţ iei. 
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Obligaţiile prestatorului 

Prestatorul se oblig ă  sa execute serviciile cu profesionalismul si promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat, la standarderele si performantele prevazute şi solicitate 

de către D.S.P. Bihor pentru servicii complete şi autorizate de colectare, transport ş i 

eliminare a de şeurilor rezultate din activit ăţi medicale 

Prestatorul se obligă  să  asigure resursele umane, materiale, instala ţiile, echipamentele 

i orice alte asemenea, cerute de si pentru asigurarea prest ării serviciilor aferente de 

servicii de colectare, transport ş i eliminare a de şeurilor rezultate din activit ăţi medicale. 

Prestatorul este r ăspunzator atât de siguran ţa tuturor opera ţiunilor si metodelor de prestare 

utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toat ă  durata prestării serviciilor 

complete de colectare, transport şi eliminare a de şeurilor rezultate din activit ăţi medicale. 

Prestatorul se oblig ă  să  despăgubească  achizitorul împotriva oric ăror reclama ţii si 
acţiuni în justi ţie, ce rezult ă  din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectual ă  

(brevete, nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala ţiile 

sau utilajele folosite pentru sau în legatur ă  cu prestarea serviciilor si daune interese, 

costuri, taxe si cheltuieli de orice natur ă, aferente, cu excep ţia situaţiei în care o astfel de 

încălcare rezultă  din respectarea caietului de sarcini întocmit de achizitor. Serviciile 

prestate autorizate complete de colectare, transport şi eliminare a de şeurilor rezultate din 

activităţi medicale vor respecta întocmai toate standardele de calitate si mediu specifice 

serviciului prestat. 

Ob1i2atii1e achizitorului 

Achizitorul se obligă  să  recep ţioneze serviciile prestate în termenul convenit si 
stabilit cu prestatorul. Achizitorul se obligă  să  plătească  preţul către prestator în termen de 

cel mult 60 de zile calendaristice, de la data primirii si înregistrării facturii emise de c ătre 

prestator, doar în baza, respectiv după  semnarea rară  obiec ţiuni a Procesului verbal de 

recepţie calitativă  şi cantitativă, întocmit conform dispozi ţiilor legale aplicabile incidente. 

Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei, 

prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. 

Achizitorul se obligă  să  pună  la dispozi ţia prestatorului orice facilit ăţi i/sau 

informaţii pe care acesta le solicit ă  şi pe care le consider ă  necesare prest ării serviciilor. 

Receptie si verifică ri 

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 
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conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiar ă . Verificarile vor fi 

efectuate în conformitate cu prevederile legale, achizitorul având obliga ţia de a notifica 

prestatorului identitatea reprezentan ţilor săi împuternici ţi pentru acest scop, în prezen ţa 

prestatorului. 

Recepţia lunară  de prestare a serviciilor se efectueaz ă  la sfârşitul fiecărei perioade 

convenite facturate, conform procesului-verbal de recep ţie calitativă  şi cantitativă  întocmit 

cu respectarea dispozi ţiilor legale incidente în vigoare. 

DIVERSE: 

Prestatorul are obligaţia de a asigura resursa uman ă  de specialitate, precum ş i 

echipamentele necesare pentru realizarea unor servicii de mentenan ţă, respectiv de 

reparare, între ţinere şi verificare la standarde si performan ţe de calitate conforme. 

Datele precizate în prezentul Caiet de sarcini devin, în mod obligatoriu, anexe 

în si la contractul de servicii ce se va încheia. 

Responsabilitatea respect ării: legislaţiei în domeniul securităţ ii şi sănatăţii în 

muncă, al prevenirii împotriva incendiilor, asigurarea calit ăţii şi a standardului de calitate 

aplicabil, precum si a tuturor prevederilor normative şi legislative incidente în vigoare, 

revine în exclusivitate si integralitate prestatorului. 

Cerin ţele impuse prin caietul de sarcini sunt minime si obligatorii. 

Întocmit: 
	

Verificat: 

Inspector de specialitate 
	

Compartiment Achizi ţii Publice 

Ing. 
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