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ANUNT

Inspectia Muncii, cu sediul in Bucuresti, str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2.
intentioneaza sa achizitioneze direct, in conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43-46 din HG nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, servicii de dezinsectie, achizitie ce se va finaliza cu incheierea
unui contract.
1. Obiectul achizitiei: servicii de dezinsectie;
2. Cod CPV: 90921000-9;
3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
4. Modul de elaborare a ofertei: conform caietului de sarcini;
Ofertele care nu indeplinesc in totalitate prevederile caietului de sarcini sau valoarea
totala depaseste valoarea estimata, vor fi respinse.
5. Limba de redactare a ofertei: romana;
6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile;
7. Valoarea estimata a achizitiei: este 780 lei fara TVA.
8. Pretul ofertei: este ferm pe toata perioada derularii contractului;
9. Modul de depunere/transmitere a ofertelor:
- la sediul Inspectiei Muncii: str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2, Bucuresti, insotita de o
adresa de inaintare;
sau
- la faxul nr.: 021/302.70.50
sau
- la adresa de e-mail: marian.stelea@inspectiamuncii.ro
sau
- in SEAP, cu obligatia anuntarii autoritatii contractante la adresa de mail
marian.stelea@inspectiamuncii.ro
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- Operatorii economici ofertanti trebuie sa aiba deschis cont in SEAP (sistemul
electronic de achizitii publice), la adresa www.e-licitatie.ro, finalizarea achizitiei se
va face din catalogul electronic disponibil in SEAP.
10. Data limita pentru depunerea ofertelor: 24.06.2019, ora 12.00 (ofertele depuse dupa
aceasta data nu vor fi luate in considerare).
11. Modalitatea de atribuire fiind achizitie directa nu se va organiza sedinta de
deschidere a ofertelor.
12. Informatii suplimentare: pot fi solicitate de la dl. Marian Stelea, telefon:
0758.244.083, e-mail: marian.stelea@inspectiamuncii.ro.
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CAIET DE SARCINI
SERVICII DE DEZINSECTIE
COD CPV:90921000-9
Preambul:
Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de
către fiecare ofertant, propunerea tehnică si financiara.
Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele
impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului
caiet de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de
sarcini.
Ofertarea serviciilor de dezinsecţie cu caracteristici tehnice inferioare cele
prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.
Generalităţi:
1. Prestarea serviciilor de dezinsectie se va efectua de către firme specializate, firme
care au implementat un sistem de management al calităţii serviciilor, al mediului şi
respectiv al securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu standardele: SR EN ISO
9001:2000, ISO 14001:2005 sau echivalente ale acestora.
2. Ofertanţii au, de asemenea, obligaţia, de a prezenta următoarele documente (avize,
autorizaţii, certificate etc.):
a.
Autorizatie sanitar – veterinara cf. OG 42/2004 si legea 215/2004, pentru
prestări servicii DDD.
b.
Avize atât pentru insecticidele propuse spre folosinţă.
c.
Avizele emise de catre Ministerul Sanatatii pentru produsele biocide folosite in
conformitate cu OMS nr. 664/22.06.2005 si a HG nr. 956/2005, valabile la data
deschiderii ofertelor.
d.
Autorizatie PMB de prestare a serviciilor de dezinsecţie pe teritoriul
municipiului Bucureşti, copie semnata si stampilata conform cu originalul, valabila
la data deschiderii ofertelor.
Serviciile de dezinsecţie se adresează obiectivelor care necesită prevenirea apariţiei
diferitelor specii de insecte, iar în cazul apariţiei acestora eliminarea lor.
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Aceste activităţi se vor realiza conform legislaţiei în vigoare în conformitate cu Legea
nr. 95/2006, OMS 119/2014 pentru prestări servicii DDD.
Spaţiile unde se vor efectua servicii de dezinsecţie sunt situate la sediul Inspectiei
Muncii din str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2, Bucuresti..
Suprafaţa spatiu: 2.400 mp.
Suprafata dezinsectie: 2.400 mp x 2,5 coeficient = 6.000 mp (in cadrul
coeficientului de 2,5 se regasesc pereti despartitori, tocuri ferestre si usi, calorifere,
dulapuri, birouri, etc).
În cazul în care substanţele folosite nu distrug insectele, se va reface prestaţia în
maxim 3 zile de la data solicitării telefonice sau în scris a beneficiarului, fără a se
percepe costuri suplimentare.
Produsele utilizate în activităţile de dezinsecţie vor fi avizate de către Ministerul
Sănătăţii, iar cantităţile utilizate vor respecta dozele şi normele impuse/unitatea de
măsură. La fiecare prestatie, firma prestatoare va prepara solutiile la locatia
respectiva folosind concentrate sigilate, etichetate, in termen de valabilitate.
Specificatii dezinsectie:
Produsele ofertate (insecticide) pot fi autohtone sau din import (se va prezenta un
singur produs), să facă parte din grupa principală 3, tip de produs 18 şi să fie avizate
pentru profilaxia sanitar-umană. Insecticidul folosit trebuie să nu prezinte miros
persistent, să nu denatureze suprafeţele pe care se aplică, să prezinte eficienţă în
combaterea insectelor târâtoare şi zburătoare şi să permită punerea rapidă în folosinţă a
spaţiilor tratate.
Vor fi acceptate numai biocide sigilate in flacoane care vor fi in termen de
valabilitate si se vor deschide in prezenta beneficiarului.
Diluarea concentratului insecticid în apă, în vederea alcătuirii cantităţii necesare a
emulsiei de lucru (emulsia obtinuta se va aplica prin stropire) se va face conform
recomandărilor producătorilor/ deţinătorilor de aviz pentru infestare cu insecte
târâtoare (gândaci, păianjeni, ploşniţe, etc.) şi instrucţiuni privind diluţia de concentrat
din avizul/referatul de evaluare emis de INSPB.
Prestatorul răspunde de depozitarea şi manipularea substanţelor şi materialelor
utilizate în procesul de dezinsecţie şi deratizare în conformitate cu prevederile normelor
şi dispoziţiilor în vigoare.
Instruirea profesională, instructajele de protecţia muncii şi PSI, protecţia mediului
(inclusiv autorizaţiile), precum şi verificarea cunoştinţelor angajaţilor prestatorului, se
va face de către prestator.
Prestatorul are obligaţia să respecte normele de protecţie şi securitatea muncii,
protecţia mediului, sănătăţii şi va suporta toate amenzile şi penalităţile de la organele
abilitate, care sunt legate de procesul de dezinsecţie.
După efectuarea prestaţiei se semnează procesul verbal de recepţie a serviciilor de
către beneficiar şi firma prestatoare pentru fiecare locaţie în parte, în care se va
specifica cantităţile şi forma substanţelor, proces verbal ce va însoţi factura. Factura va
fi emisă în maxim 5 zile lucrătoare de la efectuarea prestaţiei.
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Ofertanţii vor prezenta oferta pret/mp si vor lua în calcul, la stabilirea manoperei,
toate cheltuielile aferente prestaţiei serviciilor: cheltuieli directe, indirecte
(inclusiv cheltuielile de transport, profitul si /sau cheltuieli neprevazute) etc.

Director -Directia Economica
Anisoara ALEXANDRESCU

Întocmit,
Marian Stelea

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, București
Tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97
comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectiamuncii.ro

