
 

CAIET DE SARCINI 
Caiet de sarcini – privind achiziţionarea serviciilor de spălare, dezinfecţie, 

uscarea şi călcarea inventarului moale(lenjerie, echipament de protecţie a 

personalului medical). 
 

1.Autoritatea contractantă. 

  Instituţia Medico – Sanitară Publică 

  Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga” 
 

2.Procedura de atribuire. 

Licitaţie publică 

Ofertantul va dispune de dotare tehnică şi competenţă necesară, competenţă 

managerială, experienţă specifică, personal calificat necesar pentru îndeplinirea 

contractului şa alte capacităţi necesare executării calitative a contractului de 

achiziţii publice pe înteaga perioadă de valabilitate a acestuia. 
 

3.Obiectul Caietului include : 

1.Spălarea, fixarea, decontaminarea, dezinfectarea, uscarea şi călcarea continuă a 

articolelor de lenjerie(conform Specificaţiilor). 

2. Spălarea, fixarea, decontaminarea, dezinfectarea, uscarea şi călcarea continuă a 

altor articole textile, decăt cele prevăzute în specificaţie, necesare activităţii 

continue. 

3. Spălarea, fixarea, decontaminarea, dezinfectarea, uscarea, călcarea, şi livrarea 

articolelor textile personale ale pacienţilor internaţi(în cazurile cerute de condiţiile 

sanitaro-epidemiologice), la cererea Beneficiarului. 
 

4. Cantitatea şi sortimentul Bunurilor.  

Nr.  Denumirea UM Cantitatea  

1. Servicii de Spălare, fixare, decontaminare, 

dezinfectare, uscare şi călcare a lenjeriei, 

echipamentului  de protecţie a personalului 

medical, şi alte articole. 

kg 200.000  

 

Activităţile de spălătorie a inventarului  moale cuprind:  

1.Preluarea lenjeriei murdare provenite din secţiile de specialitate ale spitalului : 

Preluarea se face în baza unui document de predare/primire a bunurilor materiale, 

semnat de către reprezentantul spitalului şi reprezentantul operatorului din punctul 

de primire rufe murdare. 

Lenjeria murdară va fi preluată în numerar şi la cîntar. Cîntărirea cantitătii de rufe 

murdare, precum si imparţirea acesteia pe sortimente si secţii va fi făcută de catre 

reprezentantul spitalului şi reprezentantul operatorului din punctul de primire rufe 

murdare.  

Cantarirea se va face cu cîntar electronic, cîntar avizat metrologic de către 

prestator. 

 Lenjeria murdară din sectii se predă ambalată etanş, transportul făcându-se în saci, 

cu cărucioare specializate, puse la dispoziţie de către prestator. 



Predarea echipamentului medical/uniformelor murdare se va face separat.   

Predarea rufelor contaminate cu boli transmisibile, se va face in saci, separaţi de 

restul lenjeriei, inscripţionaţi corespunzator, astfel incat operatorul sa poata spăla 

aceste articole in circuitul complet separat, evitîndu-se posibilitatea contaminarii 

incrucişate. 

 - Preluarea si predarea inventarului moale de catre operator se va face in baza 

urmatorului program :  

Inventarul moale va fi  recepţionat în zilele de luni- vineri de catre operator între 

orele 08:00 – 10:00, 15:30- 19.00, va fi predat la interval de 24 de ore, în zilele de 

sîmbătă între orele 09.00 – 14.00. 
 

2. Transportul lenjeriei provenite din secţiile de specialitate ale spitalului : 

Prestatorul cu ajutorul personalului, utilajului şi mijloacelor proprii va asigura 

colectarea şi transportarea lenjeriei murdare şi infectate la spălătorie, transportarea 

şi distribuirea lenjeriei curate către Beneficiar, la locul convenit de părţi. 

In ceea ce priveste transportul lenjeriei la şi de la autoritatea contractanta, 

ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere pentru punerea la 

dispozitie a 2 maşini (rufe curate si rufe murdare). 
 

3. Procesul de spalare : 

Procesul de spălare se va face cu utilaje performante ce corespund normelor in 

vigoare privind spalarea rufelor contaminate . 

Procesul de spălare şi decontaminare trebue să garanteze, eliminarea tuturor 

speciilor patogene, eliminarea tuturor tipurilor de murdărie şi de pete, clătirea 

corespunzătoare pentru a elimina toate urmele de produse de curăţare care pot 

provoca alergii sau iritaţii, eliminarea mirosurilor. 

Operatorul nu va face nici o excepţie în cea ce priveşte starea lengeriei murdare 

care urmează a fi spălată. 

Operatorul trebuie să asigure curăţarea delicată a cuverturilor şi oricăror alte pînze 

de lînă, pentru a evita restîngerea şi împîslirea ţesăturilor. 

- Să asigure spălarea separată a lenjeriei pe categorii : 

   - lenjerie ce necesită prelucrare  la 85º -90º; 
   -lenjeriei de bucătărie; 

   - lenjeriei din sala de operaţii; 

  -echipament/uniforme a  personalului; 

  - alte articole textile. 

 - Sa asigure spalarea separată a lenjeriei contaminate cu boli transmisibile , intrun 

circuit distinct cu dotare separată şi compartimentare corespunzatoare a spaţiilor pe 

intreg traseul de procesare.  

La sfărşitul procesului de spălare articolele care vor fi livrate beneficiarului, vor 

trebui să nu conţină nici un element străin( obiecte, fire de păr, etc.), să nu fie 

pătate sau umbrite, dar cu aspect şi miros curat şi cu accesoriile necesare, cum ar fi 

nasturi, şireturi, fermoare, etc. 

Operatorul trebuie sa prezinte achizitorului specificaţiile tehnice ale maşinilor care 

vor duce la indeplinirea acestor cerinţe. 



Operatorul va trebui sa prezinte facturi prin care trebuie sa demonstreze dotarea cu 

maşini de spalat si posibilitatea indeplinirii in bune condiţii ale contractului. 
 

4. Procesul de uscare :  
  Procesul de uscare trebuie să se facă în maşini de uscare performante, încălzite cu 

abur industrial, electric sau gaz. 

Operatorul trebuie sa prezinte achizitorului specificaţiile tehnice ale maşinilor care 

vor indeplini contractul.  

Operatorul va trebui  sa demonstreze dotarea cu utilaje şi posibilitatea indeplinirii 

in bune conditii ale contractului.  
 

5.  Procesul de calcare :  

  Procesul de călcare şi uscare trebuie să se facă cu utilaje specializate; 

 calandru, fier de calcat pentru echipament medical/uniforme . 

Operatorul trebuie sa prezinte achizitorului specificţiile tehnice ale maşinilor care 

vor indeplini contractul.  

Operatorul va trebui sa demonstreze dotarea cu utilaje si posibilitatea indeplinirii in 

bune condiţii ale contractului .  

Cearsaful de pat si cearşaful plic, feţele de perna, trebuie calcate la calandru.      

Echipamentul medical/uniformele, trebuiesc finisate la staţie de călcat. 
 

 6. Predarea lenjeriei curate :  

 Predarea se face în baza unui document de predare/primire –a bunurilor, semnat 

de către reprezentantul spitalului şi reprezentantul operatorului din punctul de 

predare rufe curate. 

Predarea se va face în numerar a fiecărui articol. 

 Rufele vor fi ambalate in saci  ca  să poată fi prevenită contaminarea acestora.  

Predarea articolelor de lenjerie, uniforme, halate de operaţie etc., se va face in saci 

separaţi pe categorii.  
 

7 .Repararea articolelor de lenjerie, uniforme, halate de operaţie.  

 Repararea lor va fi efectuata de către prestator, în cazul cînd vor fi deteriorate din 

vina prestatorului de servicii, in termen de 24 de ore de la depistare.  

Prestatorul va da o declaraţie pe propie raspundere privind indeplinirea acestui 

serviciu.  

 CONDIŢII GENERALE MINIME IMPUSE DE AUTORITATEA 

CONTRACTANTĂ :  

Condiţiile minime impuse de autoritatea contractantă sunt: 

 Personalul va urmări realizarea activităţii pe maşini moderne (performante) va 

realiza şi uscarea urmată de călcarea finală. 

Va face lucrările de reparaţii, şi va urmări gestionarea produselor.  

Prestatorul are urmatoarele obligaţii: 

 Delimitarea strictă a circuitelor de „lenjerie murdară", respectiv „curată" prin 

barieră igienică, conform normelor sanitare în vigoare;  

Gestionarea stocului de lenjerie existentă printr-o evidenţă strictă, care să excludă 

posibilitatea sustragerii lenjeriei din incinta unităţii sanitare şi să răspundă de 



primirea lenjeriei murdare, respectiv predarea lenjeriei curate prin documente de 

predare-primire a bunurilor;  

Transportul lenjeriei murdare şi a celei curate la/de la autoritatea contractantă 

trebuie să se facă cu mijloace de transport diferite (pentru a evita riscul 

contaminării) . 

Asigurarea termenelor de predare-primire a lenjeriei conform graficului întocmit 

de autoritatea contractantă;  

Ofertantul este obligat sa asigure verificarea periodică a produsului finit prin setări 

microbiologice realizate de laboratoare autorizate. 

Ofertantul este obligat sa asigure folosirea în procesul de spălare a detergenţilor, 

aditivilor şi dezinfectanţilor chimici, şi a altor produse care trebue să fie pe deplin 

conforme cu reglementările actuale şi adecvate pentru a asigura lengeriei şi 

îmbrăcămintei, în general, rafinamentul şi confortul necesar, precum şi pentru a 

evita aducerea oricărui prejudiciu fizic utilizatorului, cum ar fi alergii, iritaţii ale 

pelii, etc. 

Prestatorul se obligă ca substanţele folosite pentru spălare şi dezinfecţie să fie 

înregistrate şi să aibă certificat de conformitate. 

Detergent cu spumare redusă pentru spălarea si dezinfectarea ţesăturilor în maşini 

de spălat automate trebuie:  

- să nu fie toxic;  

- să aibă un spectru larg de acţiune; 

 - să nu conţină fosfaţi şi NTA;  

- să aibă o bună compatibilitate cu majoritatea ţesăturilor. 
 

Documente obligatorii: 

1.Date despre ofertant; 

2. Garanţia pentru ofertă - original; 

3. Certificat de înregistrare a întrprinderii – copie- emis de Camera Înregistrării de 

Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; 

4. Certificat de atribuire a contului bancar – copie – eliberat de banca deţinătoare 

de cont; 

5. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor – copie 

eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului – conform cerinţelor 

Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) ; 

6. Ultimul raport financiar – copie- confirmată prin semnătura şi ştampila 

Participantului; 

7. Autorizaţie de funcţionare – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila 

Participantului ; 

8. Autorizaţie Sanitară de prelucrare prin ETUVĂ - copie –confirmată prin 

semnătura şi ştampila Participantului; 

9. Certificat privind instruirea igienică a personalului; 

10. Certificat de conformitate pentru detergenţi; 

11. Certificat de înregistrare pentru dezinfectanţi. 
 

As. med. şef  V. Saghin 

24.08.2018 


