Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă –
în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Denumirea procedurii de achiziție: procedură de valoare mică

Denumirea
serviciilor

2
Bunuri/
servicii
Lotul 1

Servicii de
colectare, de
transport și de
eliminare a
deșeurilor
spitalicești

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

Specificarea tehnică
deplină propusă de către
ofertant

Standarde de
referinţă

6

7

8

Neutralizarea deșeurilor infecțioase, tăietor-înțepătoare prin metode sigure, conform
prevederilor actelor normative specifice.
Producătorul de deșeuri IMSP IMșiC va asigura segregarea deșeurilor pe categorii la
sursă și evidența cantităților de deșeuri produse.
Deșeurile infecțioase și tăietor- înțepătoare se vor colecta separat în recipiente
marcate ,,deșeuri infecțioase” și ,,tăietor- înțepătoare”.
Recipientele pentru segregarea deșeurilor vor fi etichetate –se va înscrie categoria
deșeurilor, denumirea secției, se va aplica pictograma ,,pericol biologic”,
Evacuarea deșeurilor infecțioase din secții se va petrece de 2 ori pe zi, care se vor
transporta în cărucioare, destinate pentru evacuarea deșeurilor și se vor stoca în
depozit/încăpere pentru păstrarea temporară a deșeurilor infecțioase.
Categoriile de deșeuri, care necesită eliminarea și tratarea finală a lor:
Deșeuri infecțioase (toate deșeurile care conțin sînge, sau fluide biologice-seringi,
perfuzii fără ac, sisteme de dialize, catetere fără ac,tubulatură, sonde gastrice,
endotraheale , aspirație,uretrale, mănușe, comprese, pansamente, globule, meșe, set
de naștere, operații, echipament protecție de unica folosință,măști, recipient pentru

probe de laborator, pungi cu componenți sangvini,pungi golite după componenți
sangvivn, pungi colectoare de urină, bandaj gipsat, etc.
Deșeuri tăietor-înțepătoare - deșeuri, care pot provoca leziuni mecanice- ace, bisturii,
lamele, lame, ace catetere,sticlărie de laborator, pipette de unica folosire, capilare
etc.
Evacuarea/transportarea deșeurilor infecțioase - va asigura agentul economic zilnic
sau la necesitate, conform programei aprobate de administrația institutului și agentul
economic.
Agentul economic va asigura :
* evidența cantităților de DRAM periculoase, care necesită transportarea/evacuarea
și tratarea lor;
* cu recipiente, containere pentru colectarea și păstrarea temporară;
* transportarea a DRAM infecțioase, tăietor-înțepătoare;
* evacuarea/transportarea zilnică, sau la necesitate a deșeurilor;
* tratarea deșeurilor periculoase în corespundere cu actele normative în vigoare;
* prezentarea actului de decontaminare sigură.

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații de preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Denumirea procedurii de achiziție: procedură de valoare mică

Cod
CPV

Denumirea serviciilor

U/M

Cant.

Preţ unitar
(fără TVA)

Preţ
unitar (cu
TVA)

1

2

3

4

5

6

kg

8000

Suma
fără
TVA

Suma
cu TVA

Termenul
de prestare

Clasificație
bugetară
(IBAN)

8

9

10

7

90500000-2

Bunuri/servicii
Lotul 1

Servicii de colectare, de
transport și de eliminare a
deșeurilor medicale
Total

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________
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