MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
Str. Dr. Leonte nr. 1-3, 050463, Bucureşti, ROMÂNIA
Tel: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax (401) 021 312 34 26
e-mail: directie.generala @insp.gov.ro

Nr. 2754/22.02.2016

INVITAŢIE
PENTRU DEPUNERE OFERTĂ
ÎN VEDEREA APLICĂRII ACHIZITIEI DIRECTE DE
SERVICII DE RIDICARE SI NEUTRALIZARE DESEURI BIOLOGICE, MEDICALE, TOXICE
INSTITUTUL NATIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, cu sediul în str. Dr. Leonte nr. 1-3,
Sector 5, Bucureşti, CUI: 26347241, intenţionează să achiziţioneze Servicii de ridicare si
neutralizare deseuri biologice, medicale, toxice, pentru diverse locatii din tara, cu impartire pe
loturi, prin procedura interna, cu publicare invitatie si caiet de sarcini pe site INSP.
Serviciile se încadrează în următorul cod CPV: 90520000-8
Conditii contract:
1.Se va incheia cate un contract de prestari servicii, cu un singur operator economic, pentru
fiecare lot in parte.
2.Durata minima a contractului este de 10 luni in anul 2016, iar durata maxima este de 14 luni, cu
posibilitate de prelungire pe maxim 4 luni in anul 2017 prin acte aditionale.
3.Oferta financiara va avea perioada de valabilitate de 60 zile, avand caracter ferm si obligatoriu
din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. Oferta financiară va conţine
tariful prestatiei per luna fara TVA. Oferta care va depăşi plafonul estimat al tarifului prestatiei
lunare fara TVA pentru fiecare lot in parte, va fi respinsă ca inacceptabilă. Pretul este ferm, in lei.
4.Plata pentru aceste servicii se va face în termen de maxim 60 zile de la înregistrarea facturii la
Autoritatea Contractantă, conform prevederi art 6 al. 4 din legea 72/2013.

Conditii participare:
1. Fiecare operator economic interesat poate depune oferta pentru unul, pentru mai multe
sau pentru toate loturile.
2. Ofertele financiare si tehnice vor fi depuse separat pentru fiecare lot, iar documentele de
calificare vor fi depuse doar intr-un singur exemplar, indiferent de numarul loturilor pentru
care se depune oferta.
3. Certificate sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare, sediul si
obiectul de activitate al operatorului economic (certificat ONRC actualizat)
4. Autorizatii valabile, emise de autoritatile competente, privitoare la activitatile de
colectare, transport si incinerare deseuri periculoase, autorizatii de mediu, de
transport, etc.

5. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea
conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Fisa de informatii generale a operatorului.
7. Declaratie prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont
de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
8. Achizitia directa nefiind o procedura de atribuire nu se desfasoara o sedinta publica de
deschidere a ofertelor si nici nu se vor solicita completari ale documentelor lipsa. Ofertele
care nu contin toate documentele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor intra in
evaluare.
Criterii adjudecare:
Pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele tehnice solicitate in caietul de
sarcini, pentru fiecare lot in parte.
Termen limita primire oferte:
26.02.2016 ora 10.00
Informatii suplimentare:
1. Operatorii economici trebuie sa depuna oferta pana la data de 26.02.2016 ora 10.00 in plic
la secretariatul INSP.
2. Oferta va cuprinde propunerea tehnica, propunerea finaciara conform model anexat si
documentele solicitate la conditii de participare, semnate si stampilate.
3. Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respecta toate cerintele solicitate in
caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte.
4. In cazul in care se depun oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta are dreptul sa
solicite ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care castigator va fi declarat
ofertantul cu propunerea financiara cu pretul cel mai scazut.
5. Persoana contact informatii suplimentare: Doina Obreja 0740.063.925
Documente anexate:
- Model fisa informatii generale
- Model declaratie privind evitarea conflictului de interese
- Model oferta financiara
- Model declaratie sanatate si securitate in munca
Cu speranţa că invitaţia noastră v-a trezit interesul şi veţi depune ofertă, vă mulţumim
anticipat.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Dan Mihai Marius

COORDONATOR ACHIZITII PUBLICE
Doina Obreja

Ofertant
.....................................
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Denumirea/numele:
Codul fiscal:
Adresa sediului central:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Cont Trezorerie:
Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului

Anul

Valoare
Moneda

Curs de schimb

Echivalent LEI

2012

2013

2014

Media cifrei de afaceri

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura

.....................................................
.....................................................
.....................................................

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

.....................................................

Ţara de reşedinţă

.....................................................

Adresa

.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare
a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru
altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de
către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea
si datele de identificare ale operatorului economic)
a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69^1din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări
ulterioare.
b) nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori
asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt
acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform
anexei.
In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de
administrator, în cazul societăților pe acțiuni, din care să rezulte că nu avem acționari persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la
gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale cu persoanele nominalizate din partea autoritatii contractante.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura

.....................................................
.....................................................
.....................................................

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

.....................................................

Ţara de reşedinţă

.....................................................

Adresa

.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare
a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru
altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE
IN CADRUL INSTITUTIEI

Nume Prenume
Dan Mihai Marius

Functie
Director general

Sementov Gabriel
Obreja Doina Carmen
Vintila Daniela
Despa Gheorghe
Raduca Tatiana
Mitroi Gabriela
Mates Remus
Sova Gheorghe
Fera Bogdan Alexandru

Director gen adj. Economic
Presedinte comisie evaluare
Membru comisie evaluare
Membru comisie evaluare
Membru comisie evaluare
Membru comisie evaluare

Membru de rezerva comisie evaluare
Membru de rezerva comisie evaluare
Membru de rezerva comisie evaluare

Operator Economic
..........................
(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA)
pentru atribuirea contractului

1.
Examinand
documentatia
de
atribuire,
subsemnatii.............................,
reprezentanti
ai
ofertantului
_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam.............. (denumirea serviciilor) pentru suma de .......................................lei
platibilă după recepţia serviciilor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre)
conform legii;
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de
___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta
noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
4. Precizam ca:
|x| nu depunem oferta alternativa.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura

|_| depunem oferta alternativa.

.....................................................
.....................................................
.....................................................

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

.....................................................

Ţara de reşedinţă

.....................................................

Adresa

.....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

.....................................................

Telefon / Fax

.....................................................

Data

.....................................................

Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARATIE PRIVIND SANATATE SI SECURITATEA IN MUNCA

Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ………………………..
(denumirea
operatorului
economic),
declar
pe
propria
raspundere
ca
ma
anagajez
sa
prestez....................................... pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii din legea nr 319/2006- Legea sanatatii si securitatii in
munca si din Hotararea nr 1425/2006-Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006, ambele cu
modificarile ulterioare.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

.....................................................

Numele şi prenumele semnatarului

.....................................................

Capacitate de semnătura

.....................................................

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
Ţara de reşedinţă
Adresa
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
Telefon / Fax
Data

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare
a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru
altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

CAIETUL DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din invitatia de procedura interna pentru atribuirea
contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare
ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini,
va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii
inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi
respinsă.
OBIECTUL CONTRACTULUI: achiziţie Servicii de ridicare si neutralizare deseuri
biologice, medicale, toxice

LOTUL 1 BUCURESTI
Valoare estimata prestatie / luna = 250 lei fara TVA
Locaţia : Sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Bucuresti, str.Dr.Leonte, nr.1-3, sector
5, Bucuresti
CERINŢE TEHNICE
- Tipuri de deşeuri: infecţioase, neinfecţioase, înţepătoare-tăietoare, solide, lichide;
- Cantităţi deşeuri: aprox. 8 kg/ saptamana
Servicii solicitate:
- preia deşeurile de la sediul beneficiarului la solicitarea acestuia şi le transportă cu mijloace
proprii autorizate, respectând prevederile legale in vigoare referitoare la transportul deşeurilor
special ( medicale);
- va asigura lunar un numar de:
 2 recipiente din material plastic rigid cu inchidere temporara si definitiva pentru colectarea
deseurilor intepatoare/taietoare rezultate din activitatea medicala (max.1 kg) ;
 2 recipiente din carton prevazute cu sac din plastic in interior pentru colectarea deseurilor
infectioase solide (max.3 kg);
 8 recipiente din carton prevazute cu sac din plastic in interior pentru colectarea deseurilor
infectioase solide, de capacitate 10 l, conform prevederilor Ordinului MS nr. 1226/2012;
- de a supraveghea prestarea servicilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile,
echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru
contract în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se
poate deduce în mod rezonabil din contract;
- tratează, neutralizează şi distruge deşeurile având răspunderea totală şi exclusivă privind
transportul, maniera de tratare/eliminare, precum si gestionarea lor cantitativă;
- întocmeşte şi depune la termenele legale raportările legale către autorităţiile competente;
- este deplin responsabil pentru prestarea servicilor în conformitate cu graficul de prestare
convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizată, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului;
- să presteze servicile prevăzute în contract cu profesionalism şi promtitudinea cuvenită
angajamentului asumat şi în conformitate cu legislaţia în vigoare: Ordinul MS nr. 1226/2012
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale
si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate
din activitati medicale, Legea nr 211/2011 privind regimul deseurilor, HG nr. 870/2013 privind
aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor 2014-2020, HG nr 1061/2008 privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, Legea nr. 278/2013
privind emisiile industriale, HG 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de
transport rutier de mărfuri periculoase în România.

LOTUL 2 TIMISOARA
Valoare estimata tarif prestatie / luna = 123 lei fara TVA
11. Locaţia beneficiarului: INSP-Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara, B-dul Victor
Babeş nr. 16, Timişoara, telefon/fax 0256- 49.21.01/0256- 49.21.04.
2. Tip prestări servicii pentru care se vor depune ofertele: colectare/transport, neutralizare şi
incinerare în conditii ecologice de către prestator, a deşeurilor periculoase (biologice, medicale,
toxice) rezultate din activitatea de laborator şi medicală a căror colectare şi evacuare face
obiectul unor măsuri speciale.
3. Oferta va include: atât tariful pe manopera pentru neutralizare şi incinerare în condiţii
ecologice a deşeurilor rezultate din activitatea de laborator şi medicală cât şi tariful privind
ridicarea şi transportul acestora de la sediul beneficiarului.
4. Periodicitatea prestaţiei: ridicare deşeuri lunar.
B. CERINTE TEHNICE
1. Tipuri deşeuri: întepătoare, tăietoare, infecţioase, neifecţioase, solide, lichide.
2. Cantitatea estimată de deşeuri periculoase pe 10 luni: este de 150 kg, repartizată după
cum urmează:
- periculoase- întepătoare/tăietoare = 20 kg
- periculoase- infecţioase = 80 kg
- periculoase- infecţioase chimice = 50 kg
3. Caracteristicile serviciului - cerinte obligatorii:
- asigurarea de ambalaje şi containere speciale închise ermetic pentru colectarea şi transportul
deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală marcate cu inscripţia “PERICOL
BIOLOGIC”;
- cântărirea deşeurilor va fi efectuată cu ocazia fiecărui transport şi se va face în spaţiul de
depozitare temporară a deşeurilor, în prezenta unui reprezentant al autorităţii contractante;
- completarea formularului de predare–primire, transport şi eliminare finală (conform HG nr.
1061/2009);
- transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicala se va realiza cu
autovehicule inscripţionate cu datele de identificare ale firmei transportoare, având
pictograma “PERICOL BIOLOGIC” şi plăci portocalii marcaj ADR;
- din momentul preluării deşeurilor de la beneficiar, prestatorul poartă toată raspunderea
pentru transportul, depozitarea, manipularea şi incinerarea acestora.

Activitatea de incinerare a deşeurilor periculoase nu va putea să facă obiectul subcontractării
având în vedere şi dispozitiile art. 2(2) din Anexa 1 la Ordinul nr. 219/2002 al Ministerului
Sănătăţii care instituie răspunderea producatorului de deşeuri pentru îndepartarea şi eliminarea
deşeurilor rezultate din activitatea sa, ceea ce impune ca ofertantul să aibă capacitatea de a
elimina direct prin incinerare deşeurile periculoase şi astfel va putea garanta autorităţii
contractante eliminarea acestora.
4. Condiţii de muncă şi protecţia muncii:
Pe parcursul derulării contractului privind managementul deşeurilor periculoase se vor
respecta regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia muncii în vigoare:
- formarea profesională a personalului care manipulează deşeurile periculoase;
- cunoaşterea riscurilor pentru sănătatea lucrătorilor;
- asigurarea cu echipament individual de protecţie în conformitate cu HG. nr. 1048/2006 şi
Ordinul MSP nr. 916/2006;
- cunoaşterea codului de procedură în cazul expunerii accidentale la deşeuri periculoase şi a
impactului pentru mediu.
5. Prestatorul se obligă să presteze:
5.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalism şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în coformitate cu propunerea sa tehnică.
5.2. Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea seviciilor efectuate, de a asigura
resursele umane, materialele, consumabile, instalaţiile, echipamentele sau alte asemenea, fie de
natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea
asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
5.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor având raspunderea totală
si
exclusivă privind gestionarea lor cantitativă în conformitate cu graficul de prestare convenit
conform cu programul de lucru al beneficiarului.
5.4. Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
5.5. Să preia lunar deşeurile de la sediul beneficiarului şi să le transporte cu mijloace proprii,
respectând prevederile legale cu privire la transportul deşeurilor periculoase speciale.
6. Beneficiarul se obligă:
6.1. Să desemneze o persoană care răspunde de contactarea şi predarea deseurilor. Persoana
nominalizată este d-na asistent medical Eugenia Hudulin.
6.2. Să asigure locul necesar pentru colectarea, depozitarea şi predarea deşeurilor în condiţii de
siguranţă ecologică.
6.3. Să nu predea spre distrugere substanţe, materiale, probe medico-legale sau orice alte
bunuri aflate sub interdicţie legală de a fi distruse.

LOTUL 3 IASI
Valoare estimata tarif prestatie / luna = 225 lei fara TVA
Locaţia beneficiarului: INSP-Centrul Regional de Sănătate Publică Iasi, Str. Dr. Victor Babeş
nr. 14, Iasi, telefon/fax 0232.410512/0232.210399
1. Prestatorul de servicii trebuie să facă dovada posibilităţii de a presta următoarele
tipuri de servicii: colectare, transport, neutralizare şi eliminare finală a deşeurilor medicale,
biologice şi toxice.
2. Autoritatea contractantă solicită recipienţi de colectare a deşeurilor rezultate în
urma activităţilor medicale care să asigure întreaga cantitate de deşeuri infecţioase cât şi
deşeuri înţepătoare-tăietoare, incluşi în preţ.
- Pentru deşeurile infecţioase care nu sunt tăietoare-înţepătoare se folosesc cutii de
carton prevăzute în interior cu saci din polietilenă galbeni inscripţionaţi ,,pericol biologic’’.
Sacii trebuie să fie confecţionaţi din polietilenă de înaltă densitate pentru a avea rezistenţă mare,
termosuturile trebuie să fie continue, rezistente şi să nu permită scurgeri de lichid. Gradul de
umplere atât al cutiei prevăzute cu sac galben cât şi al sacului nu va depăşi 3/4 din volumul său.
Grosimea polietilenei din care este confecţionat sacul este între 50-70µ (Art. 13 - Ordinul nr.
219/01.04.2002 al M.S.).
Deşeurile înţepătoare-tăietoare se colectează în cutii din material rezistent la acţiuni
mecanice. Cutiile trebuie prevăzute la partea superioară cu un capac special care să permită
introducerea deşeurilor şi să împiedice scoaterea acestora după umplere. Capacul cutiei are
orificii pentru detaşarea acelor de seringă şi a lamelor de bisturiu. Materialul din care se
confecţionează aceste cutii trebuie să permită incinerarea cu riscuri minime pentru mediu. Cutiile
au culoarea galbenă şi sunt marcate cu pictograma ,,pericol biologic’’(Art. 14 - Ordinul nr.
219/01.04.2002 al M.S.).
Toate produsele trebuie să fie avizate de MS, să respecte Ordinul nr. 219 al M.S. şi să
deţină certificate ISO 9001/9000 sau orice alte standarde aprobate de C.E.
Ofertantul să deţină autorizaţie de distribuţie a recipienţilor de colectare deşeuri medicale
periculoase.
3. Colectarea şi transportul deşeurilor se va efectua de către personal specializat al firmei
cu maşinile din dotare, iar firmele să deţină următoarela autorizaţii şi avize:
- Autorizaţie de Mediu cu viza pentru anul în curs – eliberată de A.P.M.
- Autorizaţie Sanitară de Funcţionare – eliberată de D.S.P.
- Licenţă de Transport Rutier (Transport Mărfuri Periculoase) – eliberată de A.R.R.
- Certificat de pregătire profesională a consilierului de siguranţă pentru transportul rutier de
mărfuri periculoase – eliberat de A.R.R.
- Certificat A.D.R. pentru personalul autorizat de colectare.

- Certificat Constatator din care să reiasă că firma are ca obiect de activitate declarată
următoarele clase CAEN:
- 4941 Transport Rutier de Mărfuri
- 3812 Colectarea deşeurilor periculoase
- 3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
- Aprobarea traseului de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.
- Prezentarea formularului de transport conf. Anexei nr. 6 a Ordinuliu nr. 219/01.04.2002 al M.S.
4. Eliminarea finală a deşeurilor să fie garantată de către ofertanţi prin prezentarea utilajelor
din dotare sau a contractelor cu unităţi avizate în efectuarea acestei operaţiuni prezentându-se
următoarele autorizaţii:
- Autorizaţie de Mediu cu viza pentru anul în curs – eliberată de A.P.M.
- Autorizaţie Sanitară de Funcţionare – eliberată de D.S.P.
5. Cantităţile lunare estimate de deşeuri rezultate în urma desfăşurării activităţilor medicale
ce trebuie colectate, transportate şi eliminate sunt de: - 30 kg
6.

Necesarul de recipienţi/lună:
- saci din polietilenă galbeni marcaţi cu pictograma ,,pericol biologic’’ – 10 buc;
- cutii carton prevăzute cu sac de plastic în interior pentru colectare deşeuri infecţioase cu
capacitatea de 7,5 litri – 4 buc;
- cutii de plastic pentru colectare deşeuri înţepătoare-tăietoare cu capacitatea de 0,6 litri –
4 buc;
7. Număr de preluări lunare:
- 4 preluări în zilele de luni ale fiecărei săptămâni la punctul de lucru din Iaşi – str. Dr.
Victor Babeş nr. 14.

LOTUL 4 TG.MURES
Valoare estimata tarif prestatie / luna = 150 lei fara TVA
CERINŢE TEHNICE
Tehnologia utilizată pentru transportul şi distrugerea deşeurilor trebuie să se înscrie în
tipul de tehnologie acceptată în Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor pentru gestionarea
deşeurilor periculoase, cu aprobarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerul
Sănătăţii.
Pentru colectarea selectivă a deşeurilor chimice tip mixtură de laborator (amestecuri soluţii
apoase de resturi rezultate din reacţiile de laborator), conform HG 856 / 2002, CRSPM deţine
următoarele categorii de reactivi clasificaţi pe criterii de selecţie după gradul de risc :
Cod deşeu 16 05 06 substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe
periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator
- Solvenţi organici inflamabili (hexan, acetona, alcool etilic, toluen, xilen, disulfură de carbon etc.)
- Solvenţi organocloruraţi (ex. Clorura de metilen, cloroform, etc)
- Precursori de droguri (acid clorhidric, acid sulfuric, toluen, acetona, metiletilcetonă, anhidrida
acetică, acid antranilic, piperidina, permanganatul de potasiu, etc.)
- Compuşi toxici (metanol, piridina, etc)
Cod deşeu 16 03 03 deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase
- Deşeuri uzuale: Acizi (acid picric, acid fosforic, acid azotic, etc.) şi Baze (hidroxid de sodiu,
hidroxid de potasiu, amoniac, etc.)
- Metale grele (compuşi cu conţinut de cadmiu, cupru, cobalt, fier, mangan, mercur, nichel,
plumb, zinc, etc.)
- Compuşi cu conţinut de: mercur, cadmiu, arsen, brom, cianuri, sodiu metalic, etc.
Cod deşeu 18 01 03 deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri
speciale privind prevenirea infecţiilor
Oferta va cuprinde:
Deşeuri periculoase chimice şi infecţioase
Obligaţiile prestatorului de servicii :
 Să colecteze deşeurile în condiţiile HG. 1061/2008,
 Este obligat să întocmească şi să predea pentru fiecare preluare documentele specificate
în HG. 1061/2008
 Din momentul preluării deşeurilor, răspunde de acestea în ceea ce priveşte poluarea,
transportul şi manipularea lor;
 Ofertantul are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii riscurilor
profesionale, protecţia sănătăţii şi securităţii personalului propriu, informării şi instruirii
acestuia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminării factorilor de risc şi

accidentare, în conformitate cu dispoziţiile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006.
Obligaţiile beneficiarului:
- beneficiarul va asigura colectarea şi ambalarea deşeurilor conform cerinţelor stabilite
de prestator
Alte condiţii şi precizări:
- cantitatea estimată a deşeurilor este de 66 kg până la sfârşitul anului 2016
 deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind
prevenirea infectiilor : 10 kg
 lichide - substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe
periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator şi deşeuri
anorganice cu conţinut de substanţe periculoase :40 kg
 lichide- deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase:16 kg
- ofertantul va ridica deşeurile chimice lichide la solicitarea beneficiarului de două ori în
aceasta perioada.
- ofertantul va asigura recipienti pentru colectarea deseurilor,
- ofertantul asigură transportul deşeurilor de la beneficiar,
- ofertantul va ridica deşeurile a căror colectare si eliminare fac obiectul unor măsuri
speciale privind prevenirea infecţiilor la solicitarea telefonică a beneficiarului
- preţurile stabilite de ofertanţi sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior şi vor fi valabile pe
toată perioada de derulare a contractului.

LOTUL 5 CLUJ NAPOCA
Valoare estimata tarif prestatie / luna = 200 lei fara TVA
Sediul Autorităţii Contractante:
INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREŞTI, CENTRUL REGIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CLUJ, str.L.Pasteur nr.6, tel 0264/594252, fax. 0264/593112.
Legislaţie aplicabilă privind deşeurile periculoase:
- OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu modificărie şi completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 283/22.06.2000.
- HG 128/2002 privind incinerarea deşeurilor cu modificările ulterioare publicată în
Monitorul Oficial nr. 160/06.03.2002.
- HG 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naţionale de gestionare a deşeurilor şi a
Planului naţional de gestionare a deşeurilor publicată în Monitorul Oficial nr. 954/18.10.2004.
-Ordin al Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 219/2002 cu modificările şi completările
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 386/06.06.2002.
- Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 211/2004 publicat în
Monitorul Oficial Partea I nr. 324/15.04.2004.
- HG nr. 1374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern
a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor
periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin
Legea nr. 31/1994, aşa cum a fost moficată prin HG nr. 258/2004.
Cantitate de deşeuri periculoase, care fac obiectul achiziţiei serviciilor de colectare şi
incinerare
Denumire

Cant./lună
Kg

Deşeuri periculoase
Infecţioase
10 kg
Intepatoare , taietoare
2 kg
Chimice
5 kg
Toxice
1 kg
Transport
lunar
NOTĂ : La solicitări , firma colectoare va colecta deşeurile medicale oridecâte ori este
nevoie
Caracteristicile serviciului; Cerinţe obligatorii
Listele cu deşeuri periculoase rezultate din activitatea medicală precum şi natura lor vor fi
consultate la sediu CRSP Cluj;

Asigurarea de containere speciale închise ermetic pentru colectarea şi transportul
deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală ( marcate cu inscriptia “ PERICOL
BIOLOGIC ”);
Cântărirea deşeurilor va fi efectuată cu ocazia fiecărui transport şi se va face în spaţiul de
depozitare temporară a deşeurilor, în prezenţa unui reprezentant al autorităţii contractante;
Asigurarea cu ambalaje pe categorii şi ambalarea deşeurilor;.
Completarea formularului de transport şi eliminare finală (conform HG 1061/2009) .
serviciile vor fi prestate de personalul prestatorului.
Transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se va realiza cu
autovehicule inscripţionate cu datele de identificare ale firmei transportoare, având pictograma “
PERICOL BIOLOGIC” şi plăci portocalii marcaj ADR.
Din momentul preluării deşeurilor de la beneficiar, prestatorul poartă toată răspunderea
pentru transportul, depozitarea, manipularea şi incinerarea acestora.
Condiţii de muncă şi protecţia muncii:
Pe parcursul derulării contractului privind managementul deşeurilor periculoase se vor
respecta regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii în vigoare:
Educarea şi formarea profesională a personalului care manipulează deşeurile
periculoase (predare/primire):
- cunoaşterea riscurilor pentru sănătatea lucrătorilor;
- asigurarea cu echipament individual de protecţie în conformitate cu HG 1048/2006 şi
Ordinul MSP 916/2006
- cunoaşterea impactului pentru mediu
- cunoaşterea materialelor şi tehnicilor de dezinfecţie folosite la containerele mobile
- cunoaşterea codului de procedură în cazul expunerii accidentale la deşeuri periculoase.

