
 

 
 
 

 
Anunț consultare piață 

privind achiziția serviciului public de dezinsecție, deratizare și tratamente 
fitosanitare pe domeniu public al municipiului Constanța și staţiunii Mamaia 

 

Obiectul consultării: îl constituie achiziția serviciului public de dezinsecție, 
deratizare și tratamente fitosanitare pe domeniu public al municipiului Constanța și 

staţiunii Mamaia, cu următoarele caracteristici: 
-  delarvizarea  exterioară  este   acțiunea,  care  se  efectuează  prin  

utilizarea  insecticidelor  biologice  specifice  pentru  combaterea  larvelor, pe  fâsiile  

de  apa  de  la  malul  lacurilor (pe  o  distanța  de  ~ 10 m de  la  mal);  
  - dezinsecția exterioară  si  dezinsecția  interioară  constă  în  efectuarea  

lucrărilor  de  dezinsecție  pe  domeniul  public  al  municipiului  Constanta  și    
stațiunii  Mamaia,  precum  și  în  sediile  Primariei  prin  mijloace  chimice; 
    - deratizarea  exterioară și  deratizarea  interioară  constă  într-o  actiune  

energică  de  deratizare  pe  domeniul  public  al  municipiului  Constanta  și  
statiunii  Mamaia,  precum  și  in  sediile  Primariei  prin  folosirea exclusivă  a 

substanțelor raticide  anticoagulante  cu  eficiență  sporită, de  catre  personal  
specializat. 

-tratamentul  fitosanitar  reprezinta  activitatea  de  combatere  a  

daunatorilor  fitopatogeni  si  fitofagi    prin  mijloace  chimice,  folosindu–se  
produse  de  uz  fitosanitar  omologate, 

- tratamentul aviochimic este tratamentul plantelor cu substanțe chimice 
efectuat cu aviația utilitară. 

 
Aspecte supuse consultării în vederea elaborării caietului de sarcini și a 

estimării valorice. Se solicită opinia agenţilor economici cu privire la: 

- metodologia de lucru pentru prestarea serviciilor de dezinsecție, deratizare și 
tratamente fitosanitare;  

-   tarife, respectiv preţ unitar pentru fiecare operaţiune în parte, care va include 
toate cheltuielile aferente prestării fiecărui serviciu (delarvizare, dezinsecție 
interioară, dezinsecție exterioară, deratizare exterioară, deratizare exterioară, 

tratamente fitosanitare și tratamente aviochimice). 
 

Data afişării anunţului : 20.03.2017 
Data limită transmitere propuneri :  31.03.2017 ora 16.00, 
Data limită transmitere consultare: 03.04.2017. 

 
Modalitate desfășurare : Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite 

oferta de preţ în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor 
precizate în anunţ. 
 

Propunerile vor fi transmise la adresa de email: luiza.para@primaria-constanta.ro, 
la sediul din str. Mihail Kogălniceanu, nr. 28, Constanța, sau la nr. Fax – 

0241488176. 
 

 

 
 

 
 


