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  Nr.  …… / …………………………         

              Avizat,                                                                                                   Aprobat             

Director financiar contabil                                                                           Manager   

   Ec. Jurj Ovidiu Nicolae                                                                    Dr. Carjea Marcel Iosif 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 
pentru  achizitia  de 

SERVICII  DE DEZINSECTIE  SI  DERATIZARE  

 

 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul 

cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică si financiara. 
  Propunerea tehnica si financiara trebuie sa indeplineasca cerintele si conditiile din caietul de 

sarcini, acestea fiind considerate minime si obligatorii. 

  In situatia nerespectarii acestor cerinte si conditii, oferta este considerata neconforma. 

 

I.    Persoana juridică achizitoare: 
   Autoritatea contractantă – Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad cu sediul în Brad,                  

str. Magura,  nr. 25, cod fiscal 4634256, telefon 0254-611050, fax 0254-612282. 

 

II.   Obiectul achiziţiei: 

Achizitia de Servicii de dezinsectie si deratizare, la cladirile din cadrul Sanatoriului de 

Pneumoftiziologie Brad,    cod CPV: 90921000-9 Servicii de dezinfectie si dezinsectie.    

 

III.  Cantitatea contractului: 

- Dezinsectie – suprafata : 16700 mp * 4 ori/an = 66800 mp 

- Deratizare – suprafata : 5550 mp * 2 ori/an = 11100 mp 

              

IV. Valoarea estimata a contractului: 

- Dezinsectie – 6680.00 lei (fara TVA) 

- Deratizare –   1110.00 lei (fara TVA) 

TOTAL :         7790.00 lei (fara TVA) 

               

V. Durata contractului :     01.06.2017 – 31.03.2018 

   Prestarea serviciilor se va realiza astfel:   in perioada iunie 2017 – martie 2018.  

-  Dezinsectie – trimestrial (in ultima luna a fiecarui trimestru) 

-  Deratizare – semestrial (in ultima luna a fiecarui semestru)   

VI.   Sursa de finantare: 

        Bugetul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad 
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VII. Cerinte specifice:      

1. Prestarea serviciilor de  dezinsectie si deratizare  se va efectua de către firme  specializate. 

2. Ofertanţii au, de asemenea, obligaţia, de a prezenta următoarele documente (avize, autorizaţii, 

certificate etc.):   

a. Autorizatie sanitar – veterinara, pentru prestări servicii  DDD.  

b. Autorizaţii / acorduri de utilizare, emise de producătorii / distribuitorii de produse biocide  

    (atât pentru insecticidele, cât şi pentru raticidele propuse spre folosinţă). 

c. Avizele emise de catre Ministerul Sanatatii pentru produsele biocide folosite, valabile  la  data 

deschiderii  ofertelor. 

              

VIII. Prezentarea ofertei: 

- Prezentarea propunerii financiare:  

 

- Prezentarea propunerii tehnice:  

Se vor prezenta:    

-  Documente care atesta  forma de inregistrare: copie CUI  si  certificat constatator ONRC  

-  Autorizatie sanitar – veterinara, pentru prestări servicii  DDD.  

- Fişele/prospectele tehnice ale  produselor  ce  urmează a se folosi respectiv a insecticidului / 

raticidului prezentat in oferta.  

- Avizele emise de catre Ministerul Sanatatii pentru produsele biocide, valabile  la  data deschiderii  

ofertelor. 

-  Autorizatia de punere pe piata.  

 

 

IX. Alte informatii: 
 -  Ofertantii trebuie sa fie inscrisi in SEAP. 

            - Pentru incheierea contractului de achizitie publica, ofertantul declarat castigator va posta 

serviciile de dezinsectie si deratizare in catalogul electronic, achizitia finalizandu-se in SEAP.      

-  Se va incheia un contract de prestare de servicii cu ofertantul declarat castigator,  pana la 

data de 31.03.2018. 

- Criteriul de atribuire este CEL MAI MIC PRET, cu indeplinirea stricta a specificatiilor si 

caracteristicilor solicitate in caietul de sarcini.  

-  Pretul este ferm si va fi mentinut pe toata perioada de valabilitate a contractului.  

-  Termenul de plata este de 60 zile calendaristice de la data primirii facturi de către achizitor. 

     

 

 

  Birou Administrativ / Achizitii Publice, 

Tehn. Macrodin Constantin   

Ec. Jurca Floarea Mioara 

Ec. Almasan Adrian 

                   

Denumirea servicii: Dezinsectie si deratizare 

Nr. 

Crt. 

Denumire servicii 

 

Cantitate 

solicitata de 

unitatea 

contractanta 

 

U.M Pret 

unitar/UM 

fara TVA 

Valoare fara  

TVA 

1 Dezinsectie 66800  mp   

2 Deratizare 11100 mp   

                                                   Valoare totala fara TVA / servicii  


