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CERC 2018 - 715/01.11.2018  

 

 

 

                                            

 

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția publică de 

 90923000-3 Servicii de deratizare 

1. Obiectul: 

Obiectul prezentului Caiet de Sarcini îl constituie achiziționarea directă a serviciilor de deratizare și dezinsecție, 

rnumite în continuare  Servicii de deratizare cod CPV 90923000-3 

 

Cerințele din Caietul de sarcini reprezintă condițiile obligatorii pe baza cărora operatorii specalizați prezintă oferte 

ce vor conduce la atribuirea Contractului de furnizare de servicii. Pentru încheierea Contractului se va prezenta de 

către firma selectată dovada că nu se încadrează în prevederile art.164, art.165, art.167, art.59 și art.60 din Legea 

98/2016. 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă: 

 

Ioan BONTILĂ 

Maria CHIRIȚĂ 

Florea DORCEA 

Claudiu DRAGOMIR 

Dorin PĂTRUȚI  

 

2. Durata contractului 

Durata de prestare a serviciilor de deratizare și dezinsecție este de 12 luni de la data semnării contractului. 

Serviciile vor cuprinde numărul de intervenții reglementate prin Ordinul nr. 536/1997din 23/06/1997pentru 

aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, CAPITOLUL VI Norme de 

igienă la unităţile de folosinţă publică,art.52 lit b):  "Dezinsecţia periodică se va face la intervale prevăzute în 

metodologii, dar nu mai mari de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între 

operaţiunile periodice, se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de 

prezenţa vectorilor." 

 

Având în vedere cele de mai sus, în perioada contractuală de 12 luni vor avea loc: 

Intervenții deratizare - 2 

Intervenții dezinsecție -  4 

 

3. Cerinte specifice 

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. 

 

 

Aprobat 

DIRECTOR 

Claudiu DRAGOMIR 
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Serviciile de deratizare și dezinsecție trebuiesc să asigure  

 

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

(8000 mp curți și construcții - 1722 mp amprentă la sol construcții), suprafața desfășurată fiind de 6278 

mp exterior și 2169mp interior - total 8447 mp 

 

B) combatere și prevenire a artropodelor / insectelor, atât târâtoare, cât și zburătoare pe toată suprafața 

construcției - 2169 mp 

 

 

 

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 

 

Serviciile de dezinsecție se vor executa în interiorul și în exteriorul locației, conform programării prealabile. 

 

Prestatorii de servicii de deratizare și dezinsecție trebuie să fie licențiați/autorizați conform legislației în vigoare, să 

lucreze numai cu personal calificat, să garanteze calitatea serviciilor.  

 

Substanțele, metodele/acțiunile sau recipientele folosite trebuie să nu pună în pericol sănătatea sau viața oamenilor, 

să fie avizate de Ministerul Sănătății sau alte instituții cu atribuții în domeniul reglementărilor specifice activităților 

de deratizare și dezinsecție.  

 

 

4. Recepția cantitativă si calitativă a serviciilor 

Recepția calitativă și cantitativă a intervenției, se va face  pe bază de proces verbal de recepție. 

 

 5. Cerinţe asupra ofertei 

Oferta financiară va fi prezentată sub forma lei fără TVA , pentru serviciul solicitat prin caietul de sarcini. 

   

                                          

 

 

Întocmit 

        Inspector de specialitate 

Dorin PĂTRUȚI 


