
 

Municipiul Constanţa; Cod Fiscal 4785631 
Adresa : Primăria Municipiului Constanţa, B-dul. Tomis, Nr.51, Constanţa, cod poştal 
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Cod CPV : 90921000-9 Servicii de dezinfecție si de dezinsecție 

                90923000-3 Servicii de deratizare  

Anunț consultare piață 
Privind achiziția de servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție      

aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viață mai bună” 
 

Obiectul consultării: achiziția de servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție 
aferentă proiectului ”Măsuri integrate pentru o viață mai bună”, cu următoarele 
caracteristici: 

• Dezinfecția va urmări distrugerea microorganismelor animale şi vegetale 
producătoare de boli, precum şi a germenilor microbieni, patogeni şi a 

bacteriilor, dacă este necesar.  

• Dezinsecţia va urmări distrugerea insectelor dăunătoare şi a celor parazite 
(tânţari, muşte, gândaci de bucătărie, ploşniţe, purici, molii, furnici, căpuşe 

etc.) utilizându-se insecticide. Substanţa chimică activă ce stă la baza 
insecticidului va trebui să aibă un spectru larg de acţiune asupra întregii game 

de insecte specificate anterior.  

• Deratizarea va urmări eliminarea prin otrăvire a rozătoarelor (şoarecilor şi/sau 
şobolanilor). Substanţele biocide (raticide) folosite vor fi din categoria 

substantelor și produselor care prezintă pericole pentru mediu, din clasa nocive 
(Xn), avizate de Ministerul Sănătaţii (clasificare în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 

substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 
67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1907/2006).  

  Cantitatea de servicii ce urmează a fi achiziționate: deratizare, dezinsecție și 
dezinfecție pentru aproximativ 30.000 mp (600 de unități locative). Frecvența va fi 

de 2 treceri pe an, iar durata contractului de prestări servicii va fi de 2 ani.  

 
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 deratizare, dezinsecție și 

dezinfecție;  
-   tarife, respectiv preţ unitar pentru fiecare operaţiune în parte, care va include 
toate cheltuielile aferente prestării fiecărui serviciu (deratizare, dezinsecție și 

dezinfecție). 
 

Data afişării anunţului : 12.11.2018 
Data limită transmitere propuneri :  14.11.2018 ora 16.00, 
Data limită transmitere consultare: 16.11.2018. 

 
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. Ștefan Mihăileanu nr. 10, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176.  

 


