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Nr. 7461/20.01.2023  

 

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI 

 

ANUNȚ 

CONTRACTARE SERVICII - dezinfecţie, dezinseţie şi deratizare pentru clădirile unităților de 

învățământ de pe raza administrativ-teritorială a comunei Dobroești pe parcursul anului 2023 

 

SECȚIUNEA A – INFORMAȚII GENERALE 

SECȚIUNEA B – SPECIFICAȚII TEHNICE – CAIETUL DE SARCINI 

 

SECȚIUNEA A – INFORMAȚII GENERALE 

1.  AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: U.A.T. COMUNA DOBROEȘTI; 

2.  SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL aferent anului 2023; 

3.  VALOAREA ESTIMATĂ (aferentă contractului și a unui posibil act adițional în anul bugetar ulterior -

exclusiv TVA): 59.477,38 LEI;  

4. OBIECTUL CONTRACTULUI: servicii - dezinfecţie, dezinseţie şi deratizare pentru clădirile 

unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a comunei Dobroești pe parcursul 

anului 2023; 

5.  COD CPV: 90921000-9- servicii de dezinfecţie şi dezinsecţie  

     90923000-3 – servicii de deratizare; 

6. PROCEDURA DE ACHIZIȚIE: - ACHIZIȚIE DIRECTĂ; 

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: „prețul cel mai scăzut” – cu condiția respectării cerințelor din caietul de 

sarcini. 

8. TERMEN LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA/TRANSMITEREA OFERTELOR: 02.02.2023 

9. MENȚIUNI: achiziția se va realiza doar prin intermediul platformei SEAP sub condiția aprobării în 

prealabil a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023. 

❖ Pentru întocmirea ofertei se vor avea în vedere următoarele: 

• Prețul ofertat trebuie să fie exprimat în lei, fără TVA; 

• Oferta va cuprinde costul serviciilor mai sus menționate, se va  elabora şi prezenta astfel încât să 

furnizeze toate informaţiile necesare în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. 

 

 

Compartiment Achiziții și Investiții 
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SECȚIUNEA B – SPECIFICAȚII TEHNICE – CAIETUL DE SARCINI 

 

 

Nr. înreg. 6874/13.01.2023 

                                Aprob 

                                                                                                        PRIMAR, 

                                                                       CONDU VALENTIN LAURENȚIU        

 

CAIET DE SARCINI 

 

Prezentul caiet de sarcini se realizează în aplicarea H.G. 395/2016 privind normele metodologice, 

conform art. 20, alin.10 care stipulează că: „Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, 

specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit 

fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă 

necesităţii autorităţii contractante.” 

❖ Conform prevederilor legale în vigoare caietul de sarcini include ansamblul cerințelor 

pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) 

pentru furnizarea serviciilor. 

❖ Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului 

de sarcini), prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de 

fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca 

fiind însoțită de mențiunea “sau echivalent”. 

 

1. PREZENTAREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE: 

U.A.T. COMUNA DOBROEȘTI cu sediul în comuna Dobroești, Strada Cuza Vodă  nr.23, Cod 

Poștal 077085, județul Ilfov, 031.405.50.15, fax: 031.426.07.74, adresă e-mail: 

registratură@primariadobroesti.ro, achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro,  cod fiscal: 4283503, 

cont RO542124510220XXXXX deschis la Trezoreria Ilfov, reprezentată legal  prin CONDU 

VALENTIN LAURENȚIU, în calitate de  PRIMAR. 

 

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: 

- Servicii de dezinsecție, dezinfecție în scopul prevenirii si eliminării apariției unor focare 

de infecție, a unor epidemii, boli infecțioase în incinta unităților de învățământ de pe raza 

administrativ-teritorială a comunei Dobroești.  

3. CADRUL LEGAL care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și 

Prestator (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă):  

➢ Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. 

➢ H.G. nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

➢ Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si 

concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de 

Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

mailto:achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro
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➢ Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 

coruptiei cu modificarile si comletariile ulterioare 

➢ Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului 

➢ Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă 

➢ O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achizițiilor publice 

➢ HOTĂRÂRE Nr. 866/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin 

HG nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016 

Notă:  Această listă nu este exhaustivă și nici limitativă. Ofertanăților le revine responsabilitatea 

de a cunoaște și respecta toate prevederile legale aplicabile pentru întocmirea ofertei, respectiv 

pentru execuția contractului. 

 

4. DESCRIEREA GENERALĂ A OBIECTULUI ACHIZIȚIEI: 

Serviciile de dezinsecție, dezinfecție 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 si restul obiectivelor socio - culturale, educative, servicii etc. a insectelor (țânțari, 

muște, gândaci de bucătărie, ploșnițe purici, furnici, căpușe etc.), bacteriilor, germenilor microbieni 

specifici anumitor boli etc. 

Serviciile solicitate trebuie sa îndeplinească cerințele privitoare la funcționalitate, eficiență, 

fiabilitate în conformitate cu specificațiile producătorului pentru substanțele și produsele utilizate și 

garantate de acesta, astfel încât acestea să îndeplinească scopul declarat anterior. 

 

5. CERINȚE SPECIFICE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR 
Acțiunile de dezinfecție și dezinsescție în cadrul instituțiilor de învățământ  se vor efectua la  

un interval de minim 3 (trei) luni, respectiv în lunile:  

- I. septembrie (înainte de începerea noului an școlar)  

- II. decembrie (în timpul vacanței ce separă cele 2 semestre scolare) 

-  a III-a se va realiza la cerere, prin notă de comandă, atunci când necesitatea o va impune. 

Acțiunile de deratizare se vor efectua o singură dată, în luna septembrie 2023.  

Modul de organizare și executare a activităților de dezinfecție, dezinsecție trebuie să se 

realizeze pe baza următoarelor principii: 

- Protecția sănătății populației; 

- Responsabilitatea fată de cetățeni; 

- Conservarea și protecția mediului înconjurător; 

- Asigurarea calității și continuității serviciului; 

- Tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat; 

- Securitatea serviciului; 

- Dezvoltarea durabilă. 

Serviciile se vor efectua în următoarele locații: 
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SUPRAFETE DDD LOCATII COMUNA DOBROESTI 

INSTITUTIE 
SUPRAFATA UTILA 

MP 

-Școala Gimnazială nr. 1 Dobroești  1947.6 

- Școală Gimnazială nr. 2 Fundeni-Dobroești 
(corp A)  

1577 

Balon  
(în incinta școlii gimnaziale nr. 2,  corp D) 

 
1056 

Bazin de înot 
(în incinta școlii gimnaziale nr. 2,  corp C) 

 
800 

Grădinița nr. 1 Dobroești  373.07 

Grădinița nr. 2 Spicului -Fundeni 

 
520 

Grădinița nr. 3  
(în incinta școlii gimnaziale nr. 2,  corp B) 

 
1161 

TOTAL  7434.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea serviciilor: 

Dezinfecţia  
Valoarea ofertei va fi stabilita în lei/m2 (inclus coeficientul Maia 2,5 dat de M.A.I.A. prin 

Ordinul nr.76/PT/1981). 
 

Dezinfecţie prin mijloace chimice, de nivel înalt   
Se va realiza distrugerea tuturor microorganismelor, cu excepţia unui număr mare de spori 

bacterieni. Timpul de contact necesar al substanţei chimice cu substratul tratat trebuie să fie de cel 

puţin 20 de minute. 

Se poate realiza cu produse etichetate de producător şi avizate/autorizate ca dezinfectante 

(care conţin şi alte clase de substanţe chimice sau combinatii ale acestora) la concentraţia de 

utilizare la care sunt distruse toate microorganismele cu excepţia unui număr mare de spori 

bacterieni. Produsul utilizat va avea spectru larg de activitate: bactericid, fungicid, tuberculocid, 

virulicid, sporicid. 

Substanţele chimice şi mijloacele prin care se poate realiza dezinfecţia de nivel înalt sunt: 

- Rely-on Virkon (1%) 

Dezinfecţie prin mijloace chimice, de nivel intermediar/mediu – pentru toate încăperile. 

Produsul utilizat va avea concentraţia de utilizare la care se realizează distrugerea Mycobacterium 

tuberculosis, bacteriilor în forma vegetativă, celor mai multe virusuri şi fungi, dar nu distrugerea 

sporilor bacterieni. 

mailto:achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro


 
 
                                                                                                          

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ț  U  L     I  L  F  O V 

P R I M Ă R I A   C O M U N E I   D O B R O E Ș T I 

COMPARTIMENT ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII 
Adresă: str. Cuza Vodă nr. 23, comuna Dobroești, județul Ilfov 

e-mail: achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro; tel. 031.405.50.15                   

                                                                                                                  

 

 

Pagină 5 din 8 
 

Dezinfecţia va urmări distrugerea microorganismelor animale şi vegetale producătoare de 

boli, precum şi a germenilor microbieni, patogeni şi a bacteriilor, dacă este necesar. 

Substanţele utilizate pentru acţiunile de dezinfecţie vor face parte din lista produselor 

avizate pentru profilaxia sanitar umană elaborată de Ministerul Sănătăţii. 

Diluţia de concentrat pentru alcătuirea soluţiei de stropit se va face având în vedere 

recomandările producătorilor. 

Pentru substanţele ce vor fi utilizate, prestatorul serviciului va trebui să prezinte:  
- declaraţia de conformitate a produsului; 
- fişa tehnică de securitate. 

 
 
Dezinsecţia  

 

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. 

Aplicarea se va face prin pulverizare în încăperi şi spaţii închise, pe pereţi, în colţuri, pe 

plafoane şi pe pardoseli, utilizându-se pompe manuale sau pulverizatoare de mare presiune. 

În încăperile în care se află aparatură tehnică, lucrările de dezinsecţie se vor realiza fără a fi 

afectate echipamentele. 

Utilizarea insecticidului nu trebuie să aibă efecte negative asupra plantelor, animalelor, 

pereţilor sau mobilierului. 

Lucrările se vor executa în lipsa personalului lucrător, dar în prezenţa unui reprezentant al 

beneficiarului, care va urmări respectarea întocmai a dozelor, concentraţiilor, precum şi utilizarea lor 

în spaţiile şi încăperile stabilite. 

Substanţele utilizate pentru acţiunile de dezinsecţie: 

- k-othrine SC 25 (interior) 

- k-othrine EC 84 (exterior)  
 
Perioada de garanţie a serviciilor: 14 zile. 

În perioada de valabilitate a contractului prestatorul va suporta toate cheltuielile suplimentare 

de dezinsecție, dezinfecție, în cazul apariției unei epidemii sau a unei sesizări cu privire la domeniul 

specific aferent contractului. 

Prestatorul va avea următoarele obligații: 

- să respecte Ordinul Ministrului Sănătății nr.536/1997, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- să folosească numai personal instruit și autorizat pentru executarea lucrărilor de D.D.D. 

(dezinsecție, dezinfecție); 

- să folosească substanțe și produse avizate de Ministerul Sănătății, conform prevederilor 

din acest caiet de sarcini; 

- să nu execute lucrările de D.D.D decât după ce a luat masurile necesare evitării producerii 

accidentelor prin intoxicare sau incendii, pe timpul lucrărilor de D.D.D; 

- să respecte instrucțiunile legale de transport, manipulare, depozitare si folosire a 

substanțelor utilizate; 
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- șeful echipei D.D.D. va prelucra prezentele masuri cu personalul operativ și cu delegatul 

beneficiarului și îl va sprijini pe acesta in timpul instruirii personalului unității beneficiare ; 

- să instruiască personalul său operativ cu instrucțiuni de lucru specifice locului de munca 

și activității pe care o desfășoară precum si cu prevenire la situațiile de urgenta; 

- să aplice în mod obligatoriu avertizoare la suprafețele şi la spatiile ce au fost supuse 

tratamentelor cu substanțe; 

- șeful echipei D.D.D va dispune începerea tratamentelor de D.D.D. numai după ce s-a 

asigurat ca au fost luate toate măsurile de securitate a muncii, de asigurare a sănătății personalului 

prestatorului și a subunității achizitorului beneficiare a serviciilor, de securitate a animalelor 

și de prevenire și intervenție pentru situații de urgentă; 

- să respecte întocmai tehnologia de lucru impusă de producătorul de substanțe sau produse 

pentru D.D.D și de normele și instrucțiunile in vigoare. 

Deratizare  

 

 Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate de toți factorii interesați pentru 

reducerea substanțială a populației de șoareci și șobolani și menținerii acestora la un nivel numeric 

redus. 

 Substanțe utilizate: racumin paste 

 In afara pagubelor economice, rozatoarele pot fi considerate ca purtatori de germeni si 

vectori principali, in transmiterea a numeroase boli infecto-contagioase deosebit de grave, dintre 

care unele transmisibile la oameni, cum sunt: tularemia, trichineloza, leptospiroza, bruceloza, 

icterul infectios, antraxul, rujetul, ricketsiozele, toxinfectiile alimentare, pseudopesta aviara, pesta 

porcina, turbarea, teniazele etc. Prin particularitatile, mobilitatea si frecventa lor excesiva, 

rozatoarele reprezinta vectori permanenti si contribuie in mare masura la diseminarea pe scara 

larga a infectiilor, la transportul si la largirea focarelor naturale de boala, drept urmare este 

necesarea efectuării acestei operațiuni o dată pe an. 

 

5.1 MODALITATEA DE LUCRU 

Serviciile vor fi efectuate în prezența unui reprezentant al beneficiarului care va urmări ca 

prestatorul de servicii să acționeze cu mijloacele de intervenție, materialele, substanțele, soluțiile etc. 

prevăzute în contract precum și să utilizeze dozele și concentrațiile recomandate de producător. 

Conformitatea substanțelor, soluțiilor, materialelor și/sau produselor utilizate de prestator este dată 

de faptul că acestea sunt menționate într-o fișă tehnică emisă de producător în care sa fie specificate 

toate caracteristicile tehnice funcționale, instrucțiuni de utilizare și eliminare, de depozitare, efecte 

nocive asupra populației sau mediului înconjurător precum si alte informații pe care producătorul le 

considera utile. 

Prestatorul va desemna o persoana care va verifica şi urmări toate serviciile prestatorului, 

modul de efectuare a serviciilor, dacă tratamentele apilicate au avut efectul scontat şi va întocmi lunar 

rapoarte de constatare, privind cantitatea şi calitatea prestatiei. In rapoartele de constatare prestatorul 

va consemna şi modul de rezolvare a sesizarilor primite, dacă este cazul. 

Beneficiarul va desemna o persoana care va verifica şi urmări toate serviciile prestatorului, 

calitatea executării serviciilor, utilizarea dozelor si a concentraţiilor recomandate de producător, 

cantităţile de substanţe folosite, efectele ulterioare ale serviciilor pentru care se va încheia un proces 

verbal de recepţie a serviciului. 

mailto:achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro
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5.2 RECEPŢIA SERVICIILOR  

În urma prestării serviciilor, care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, prestatorul va 

prezenta beneficiarului un raport conţinând cel puţin informaţii referitoare la data prestării serviciilor, 

natura serviciilor care au fost prestate şi modalitatea de prestare a acestora, persoana care a solicitat 

prestarea serviciilor în discuţie (după caz). Acest raport (proces verbal) va constitui  ca  anexă la 

factura reprezentând suma de plată în contravaloarea produselor/serviciilor respective. 

Acțiunile întreprinse de prestator vor fi confirmate de reprezentanții beneficiarului, prin procese 

verbale semnate de ambele părți. 

 

6. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții: 

- Societatea să prezinte autorizația sanitar – veterinară pentru efectuarea operațiunilor D.D.D.; 

- Acțiunile să fie efectuate cu operatori D.D.D. specializați în domeniu; 

- Pentru dezinsecție, dezinfecție se vor folosi substanţe avizate de Ministerul Sănătății; 

- Pentru dezinsecție si dezinfecție, substanțele folosite vor avea miros agreabil pentru a evita 

disconfortul persoanelor care lucrează și folosesc aceste spații; 

- Substanțele folosite trebuie să nu păteze suprafeţele cu care acestea vor veni în contact; 

- Substanțele active utilizate vor fi folosite in cantitatile si concentratiile care sa asigure 

eficienta deplină a acțiunilor desfășurate, concretizate prin lipsa insectelor vectoare și rozatoarelor în 

perioada dintre doua acțiuni consecutive; 

- Acțiunile de dezinsecție și dezinfecție se vor efectua la un interval de 3 luni și in funcție de 

necesitate, în raport de prezența vectorilor; 

- Acțiunile se vor efectua la solicitarea scrisă (care poate fi însoţită şi de solicitarea telefonică) 

a Compartimentului Achiziții, in cel mult 48 de ore de la data comunicării şi în prezenţa unui 

reprezentant al acestuia; 

- Acţiunile de urgenţă, la cerere, vor fi efectuate în maximum 48 h; 

Preţul va fi exprimat în LEI/m.p., fără TVA (inclus coeficientul Maia 2,5 – dat de M.A.I.A. prin 

Ordinul nr.76/PT/1981) şi va include manopera şi substanţele folosite. 

6. OFERTA  

Oferta va conține în mod obligatoriu denumirea achiziției și datele ofertantului, se va 

transmite autorității contractante,  prin următoarele mijloace: 

- Depunerea documentelor la registratura instituției  

Sau 

- Prin e-mail la adresele:registratura@primariadobroesti.ro; investitiidobroesti@gmail.com  

Documentele transmise vor avea un format clar, prin care se va descrie cât mai detaliat 

posibil serviciile ce urmează a fi prestate și costurile aferente.  

Prețul va fi exprimat în lei fără TVA. 

Criteriul de evaluare utilizat va fi “prețul cel mai scazut”.  

Precizăm faptul că cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate  ca fiind 

minimale. In aces sens, ofertele vor fi luate în considerare în măsura în care propunerile presupun 

asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale obligatorii din caietul de sarcini. 

*Nu se acceptă subcontractarea serviciilor.  

 

7. MODUL DE FINALIZARE AL ACHIZIȚIEI 

Achiziția directă, cu respectarea prevederilor art.7, alineatul (5) din Legea nr. 98 din 19 mai 

2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se va realiza doar din 

catalogul electronic (SEAP) și va fi urmată de încheierea unui contract de prestări servicii. 
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R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ț  U  L     I  L  F  O V 

P R I M Ă R I A   C O M U N E I   D O B R O E Ș T I 

COMPARTIMENT ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII 
Adresă: str. Cuza Vodă nr. 23, comuna Dobroești, județul Ilfov 

e-mail: achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro; tel. 031.405.50.15                   
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8. MODALITATEA DE PLATĂ  

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen maxim de până la 60 zile 

de la înregistrarea acesteia, pe baza următoarelor documente: factură transmisă prin intermediul ro-

e-factura și înregistrată la registratura Primăriei Comunei Dobroesti, însoțită (în funcție de situație) 

de procesul verbal de predare -primire documentație/proces verbal receptie servicii, raport de activitat 
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