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CAIET DE SARCINI
Servicii de deratizare si dezinsectie
Cod CPV :

- 90923000 Servicii de deratizare;
- 90921000 -9 Servicii de dezinfectie si de dezinsectie

Obiectul caietului de sarcini il constituie achizitionarea serviciilor de
deratizare, dezinsectie si dezinfectie la CENTRUL SCOLAR de EDUCATIE INCLUZIVA
NR. 2 BISTRITA.

Cerinte spacifice
Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia pentru
elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se
elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara.
Cerintele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii si
minimale.
In acest sens, orice propunere tehnica va fi luata in considerare numai in
masura in care aceasta propunere presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau
superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.
Autoritatea contractanta isi propune incheierea unui contract de prestare de
servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie .
Cerinte obligatorii impuse pentru activitatea de deratizare, dezinsectie,
dezinfectie.
* Prestatorul este obligat sa respecte conditiile impuse de legislatia in vigoare privind
asigurarea sanatatii publice, protectia muncii, precum si protectia plantelor si a
mediului:
* In actiunile de combatere se vor utiliza numai produse cuprinse in lista aprobata
prin Ordin al Ministrului Sanatatii si se vor respecta cu strictete norma si modul de
utilizare stabilite odata cu avizarea sanitara a produselor, respectandu-se masurile de
protectie a operatorilor, masurile de prevenire a poluarii mediului inconjurator si
masurile pentru prevenirea unor accidente.
* Pentru produsele utilizate se va prezenta modul de ambalare, tinand cont de faptul
ca amestecul se va prepara obligatoriu din ambalajul original , sigilat, in prezenta
reprezentantului beneficiarului .

* Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalism si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat in conformitate cu
propunerea sa tehnica.
* Prestatorul este deplin responsabil pentru prestarea serviciilor de deratizare,
dezinsectie, dezinfectie .
* Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Necesitatea si oportunitatea efectuării serviciilor
Serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt necesare în scopul
prevenirii si eliminării apariției unor focare de infecție, a unor epidemii, boli
infecțioase, daune materiale ca urmare a proliferării în sediul unității a
insectelor (țânțari, muște, gândaci de bucătărie, ploșnițe, purici, furnici, căpușe
etc.), rozătoarelor (șoareci si/sau șobolani) bacteriilor, germenilor microbieni
specifici anumitor boli etc.
Efectuarea activitatii de deratizare pe o suprafata totala de 2.985 mp, iar
activitatea de dezinsectie si dezinfectie pe o suprafata totala de 5.185 mp.
Prestatiile vor fi executate la solicitarea telefonica sau scrisa a autoritatii
contractante in maxim 3 zile de la data anuntarii, de 2 ori pe an in cazul operatiunii de
dezinsectie, dezinfectie si de deratizare, urmand ca o prestatie completa sa fie
efectuata in maxim 1 zi.
Oferta financiara va cuprinde:
* Pretul, se va evidentia in lei, sub forma de tarif/mp, fara TVA;
De asemenea referitor la oferta depusa se vor prezenta urmatoarele:
* Produsul utilizat pentru deratizare, cantitatea de produs utilizat /100 mp si fisa
tehnica a produsului respectiv.
* Produsul utilizat pentru dezinsecție si dezinfecție, cantitatea de produs

utilizat/100 mp si fisa tehnica a produsului respectiv.
Preturile stabilite de ofertanti sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior si vor fi
valabile pe toata perioada de derulare a contractului.
Criteriul de atribuire a contractului este pretul cel mai scazut.

Plata se face cu ordin de plata in termen de 30 zile calendaristice de la
facturare in contul de Trezorerie.
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