
CERC2021 - 782/12.07.2021 

Servicii de deratizare și dezinsecție, cod CPV 90923000-3, respectiv CPV 90921000-9 

ADV 1226320/12.07.2021 

Valoarea estimată: 2834 lei fără TVA 

Descriere contract: 

Serviciile de deratizare și dezinsecție  pentru Serviciul Public de Administrare CERC, Timișoara, str. 

Paul Morand, nr. 15, jud. Timiș se vor realiza, conform caietului de sarcini nr. 764/08.07.2021. 

Prin această achiziție se dorește combaterea și prevenirea apariției rozătoarelor precum și combaterea 

și prevenirea dezvoltării artropodelor, vectori de germeni patogeni sau dăunătoare pentru om. 

Serviciile de deratizare și dezinsecție trebuiesc să asigure: 

 combaterea și prevenirea rozătoarelor pe toată suprafața proprietății, atât interior cât și exterior 

- 8000 mp curți și construcții  

 combatere și prevenire a artropodelor / insectelor, atât târâtoare, cât și zburătoare pentru o 

suprafață de  1790 mp ( suprafață utilă). 

Servicile de deratizare vor fi organizate pe 3 fronturi de intervenție:  

 exterior - la limita proprietății - pe linia gardului instituției 

 exterior - la limita exterioară a construcției - pe linia pereților, în curte, în exterior 

 interior - în clădire, spații de birouri, depozite, magazii, hale - în funcție de recomandările 

specialiștilor 

 

Conditii referitoare la contract: 

Serviciile vor fi prestate , conform documentației de atribuire atașate prezentului anunț și postat pe 

pagina de internet a autorității contractante www.cerctm.ro , categoria Anunțuri/Achiziții. 

Durata de prestare a serviciilor este de la data semnării contractului , respectiv până la data de 

31.12.2021. 

Prețul estimat pentru achiziționarea serviciilor  este de 2834 lei fără TVA. 

Conditii de participare: 

Operatorii economici interesați vor transmite oferta la adresa de e-mail: office@cerctm.ro  sau depusă 

pe suport de hârtie la sediul autorității contractante - Serviciul Public de Administrare CERC , 

Timișoara, str. Paul Morand, nr. 15, până cel târziu la data de 14.07.2021, ora 14:00. Oferta va 

cuprinde: 

 Propunerea tehnica, care va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite și asumate in 

totalitate cerintele impuse în Caietul de sarcini; 

 Propunere financiară ( Formularul de ofertă)  

 Formularele anexate prezentului anunț semnate și ștampilate; 

 Contractul de prestări servicii semnat și ștampilat; 

 Copie după Autorizația de funcționare, conform reglementărilor în vigoare; 

 Copie certificat unic de înregistrare firmă; 



 

Criterii de atribuire: 

Oferta declarata câstigătoare, va fi oferta corespunzătoare din punct de vedere tehnic al cerințelor 

minime impuse în caietul de sarcini și care va prezenta cel mai mic preț. 

 

Informatii suplimentare:  

Operatorul economic va prezenta după fiecare intervenție efectuată dovada faptului că 

produsele/substanțele sau recipientele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății sau alte alte 

instituții cu atribuții în domeniul reglementărilor specifice activităților de deratizare și dezinsecție.  

 

 

 

 

 


