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CAIET DE SARCINI.
1. Denumire achizitie
Achizitia de substante biacide.

2 Descrierea contractului:
Achizitia dezinfectant suprafete critice, 15 litri.

3.CONDITII TEHNICE:
Substanţe active:

- -N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine I nr EC 219-145-8 I CAS
2372-82-9
- Didecyldimethylammonium chloride/ nr EC 230-525-2/CAS 7173-51-5
Condiţionare produs - recipienţi

de maximum 5, cu pompă de dozare.
Termenul de garanţie în ambalajul original să fie de minimum 2 ani.
Termenul de valabilitate la livrare- cel putin 2/3 din termenul total de valabilitate.
• Să prezinte perioada de valabilitate/stabilitate/siguranţă în timp împotriva contaminării ,
din momentul deschiderii recipientului (conform Ordinului ministrului sănătăţii nr.
96112016).
Produsul trebuie să deţină aviz eliberat în baza Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi
al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
10/368/ 11/20 I O, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de valabilitate, sau o formă de
autorizaţie de punere pe piaţă eliberată conform Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea
cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi
utilizarea produselor biacide, emise de Comisia Naţională pentru Produse Biacide.
pădurilor şi

Documente insotitoare:
Fişa tehnică a produsului

originală şi/sau tradusă

autorizat în limba

română,

cu următoarele

informaţii:

- denumirea comercială;
- tipul de produs biacid, conform anexei V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor
biacide, cu amendamentele ulterioare;
- domeniul de utilizare corespunzător tipului de produs biacid, indicaţiile de utilizare, concentraţia şi
timpul de contact pentru fiecare utilizare (timpul de contact pentru utilizare să fie susţinut de concluzia
rapo1tului de testare);
- forma de condiţionare (de exemplu: concentrat lichid, granule, aerosoli, pulbere), modul de ambalare
şi cantităţile exprimate în unităţi metrice;
·
- compoziţia chimică: identitatea fiecărei substanţe active (denumirea, nr. CAS, nr. CE) şi concentraţia
în unităţi metrice.
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Fişa

cu date de securitate a produsului, întocmită conform art. 31 din Regulamentul (CE) nr.
1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea,
evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei
Europene pentru Produse Chimice în limba română, şi copie de pe fişa cu date de securitate a
producătorului şi documentaţia care a stat la baza întocmirii fişei cu date de securitate.
Eticheta, cu text în limba română , care să cuprindă următoarele informaţii:
• identitatea fiecărei substanţe active şi concentraţia în unităţi metrice;
•forma de condiţionare, cum ar fi : concentrat lichid, gel, granule, pulbere, tablete, aerosol pulverizabil
şi altele;
•utilizările pentru care produsul biacid este avizat/autorizat,
• indicaţiile de folosire şi dozaj pentru fiecare utilizare
• detalii privind efectele adverse directe sau indirecte pentru sănătate şi mediu care pot apărea şi
instrucţiuni de prim ajutor, acolo unde este cazul;
•instrucţiuni pentru eliminarea în siguranţă a produsului biac id şi a ambalajului său , inclusiv o
interdicţie de refolosire a ambalajului pentru produsele biacide destinate şi publicului larg;
•numărul sau denumirea lotului de fabricaţie şi data expirării în condiţii normale de depozitare;
•perioada de timp necesară pentru efectul biocid, intervalul care trebuie respectat între utilizările
produsului biocid sau între prima aplicare
•categoriile de utilizatori pentru care produsul biacid este restricţionat;
• informaţiile asupra oricărui risc specific pentru mediu, în special pentru protejarea organismelor care
nu sunt vizate şi pentru evitarea contaminării apei.
Rapoartele de testare pentru demonstrarea eficacităţii biocide în funcţie de tipul de produs,
activitatea afirmată pe eticheta produsului şi în recomandările de utilizare vor fi efectuate în România
sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, conform unor metode ISO sau CEN.
Rapoartele de testare efectuate prin standarde europene (EN) acreditate sunt acceptate cu condiţia
efectuării în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene.
Spectrul de activitate conform EN 14885/2015
• Bactericidă: EN 13 727 (2, 1), timp de contact </= 5 min.
• Bactericidă/fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min„ reducere lg. >/= 4,0
• Levuricidă: EN J3624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact</= 5 min. (
• Fungicidă : EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2, l ), timp de contact </= 5 min.
•Mi co bactericidă: EN 14348 (2, l ), timp de contact 60 min., reducere lg. >/= 4,0
• Virucidă: EN 14476 (2, 1), timp de contact </= 5 min .
• Bactericidă: EN 13727(2, 1), timp de contact </= 5 min.
• Bactericidă/fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min
• Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact</= 5 min.
Dovada înregistrării/notificării/autorizării ca produs biocid în ţara de origine sau într-un alt stat
membru al Uniunii Europene, acolo unde este cazul
Un document emis şi semnat de către firma producătoare prin care firma solicitantă este împuternicită ca
reprezentant pentru plasarea produsului pe piaţă pe teritoriul României
Alte documente insotitoare
Oferta financiara
Aviz de insotire
Intocmit:
chim sp. Vlasceanu Violet/ I \
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