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ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE
SERVICIUL IGIENĂ PUBLICĂ
APROB,

PRIMAR

L.S.


………………………………………………
DECEBAL FĂGĂDĂU

CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE DERATIZARE, DEZINSECȚIE ȘI DEZINFECȚIE
AFERENTĂ PROIECTULUI ”MĂSURI INTEGRATE PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ”

Coduri CPV:
90921000-9 - Servicii de dezinfecţie şi dezinsecţie
90923000-3 - Servicii de deratizare
1. OBIECTUL ȘI SCOPUL ACHIZIȚIEI
Prezentul caiet de sarcini:
a) a fost elaborat în baza legislaţiei de specialitate în vigoare și a
documentelor programatice cu referire la organizarea și funcționarea serviciului
de dezinsecție, dezinfecție și deratizare aprobate la nivelul municipiului
Constanța
și
conține
toate
informaţiile,
cerinţele/condițiile
minime,
regulile/criteriile necesare pentru a asigura potenţialilor participanţi la procedura
de atribuire o informare completă şi corectă cu privire la modul de organizare şi
desfăşurare a acesteia, inclusiv condiţiile de desfăşurare a activităţilor de
deratizare, dezinsecţie și dezinfecție, nivelurile de calitate aferente, indicatorii de
performanță, cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcţionării
acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă;
b) a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă
în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de deratizare,
dezinsecţie și dezinfecție;
c) face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării serviciului
de deratizare, dezinsecţie și dezinfecție şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice
de bază;
d) conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la
nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi
sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea
conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea;

2
e) conține specificațiile tehnice care se referă la algoritmul executării
activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a serviciilor, precum
şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările, în legătură cu
desfăşurarea serviciului de deratizare, dezinsecţie și dezinfecție;
f) precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la
prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie
respectate pe parcursul prestării serviciului de deratizare, dezinsecţie și
dezinfecție și care sunt în vigoare;
g) constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora fiecare operator
economic interesat de participarea la procedură își va elabora oferta. Cerinţele
impuse prin prezentul caiet de sarcini, precum și cele din anexele la acesta vor fi
considerate ca fiind minimale.
Termenii, expresiile, abrevierile şi noțiunile utilizate în prezentul caiet de
sarcini vor fi interpretați și aplicați în conformitate cu prevederile Regulamentului
de salubrizare a municipiului Constanța și prin raportare la prevederile din:
1. LEGEA nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
2. HOTĂRÂREA nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică
din Legea nr. 98/2016 ,
3. ORDIN nr. 111 / 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini;
4. ORDIN nr. 112 / 2007 pentru aprobarea Contractului cadru;
5. ORDIN nr. 82 / 2015 pentru aprobarea Regulamentului cadru;
6. LEGEA nr. 101 / 2006 serviciului de salubrizare a localitatilor;
7.LEGEA nr. 99 din 4 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
8. LEGEA nr. 51 / 2006 (republicată) a serviciilor comunitare de utilitati
publice;
9. LEGEA nr. 204 din 9 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare nr. 241/2006,
10. LEGEA nr. 225 / 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 51 /
2007;
11. ORDIN 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă și sănătate publică
privind mediul de viață al populației,
12. ORDONANŢA nr. 50 din 30 ianuarie 2000 privind măsurile de colaborare
dintre Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea
reglementărilor din domeniul sănătăţii publice,
13. ORDIN nr. 1.140 din 3 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului
privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii,
14. ORDIN nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de
calificare şi selecţie,
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15. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale,
16. HOTĂRÂRE nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei
naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice,
17. LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,
18. HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii
lucrătorilor,
19. O.U.G. nr. 58 / 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative
cu impact asupra domeniului achizițiilor publice.
20. O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi
repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările
ulterioare;
21. LEGEA nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire
a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
2.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA EFECTUĂRII SERVICIILOR
Modul de organizare şi executare a activităţilor de deratizare, dezinsecţie
și dezinfecție trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:
•

Protecţia sănătăţii populaţiei;

•

Responsabilitatea fată de cetăţeni;

•

Conservarea şi protecţia mediului înconjurător;

•

Asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;

•

Tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;

•

Securitatea serviciului;

•

Dezvoltarea durabilă.

2.1. Serviciile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție sunt necesare în scopul
eliminării sau prevenirii apariţiei unor focare de infecţie, a unor epidemii, boli
infectioase, daune materiale ca urmare a proliferării în gospodăriile selectate a
insectelor (tantari, muşte, gândaci de bucătărie, ploşniţe purici,furnici,
capuse,etc.), rozătoarelor (şoareci si/sau şobolani), bacteriilor, germenilor
microbieni specifici anumitor boli etc.
2.2. Serviciile solicitate trebuie să îndeplinească cerinţele privitoare la
funcţionalitate,
eficiență,
fiabilitate
în
conformitate
cu
specificaţiile
producătorului pentru substanţele si produsele utilizate și garantate de acesta,
astfel încât acestea să îndeplineasca scopul declarat anterior.
Serviciile vor fi efectuate în prezența unui reprezentant al beneficiarului
care va urmări ca prestatorul de servicii sa acţioneze cu mijloacele de
intervenţie, materialele, substanţele, soluţiile etc. prevăzute în contract precum
si utilizarea dozelor și a concentraţiilor recomandate de producător.
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2.3. Conformitatea substanţelor, soluţiilor, materialelor şi/sau produselor
utilizate de prestator este dată de faptul că acestea sunt menţionate într-o fişă
tehnică emisă de producător în care sa fie specificate toate caracteristicile
tehnice funcţionale, instrucţiuni de utilizare şi eliminare, de depozitare, efecte
nocive asupra populaţiei sau mediului înconjurător precum si alte informaţii pe
care producătorul le considera utile.
3. DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI CANTITĂȚI
3.1. Dezinfecţia
Dezinfecţie prin mijloace chimice, de nivel înalt – pentru gospodăriile
selectate. 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 combinații
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: - Glutaraldehida (2%); - Peroxidul de hidrogen
stabilizat (6%); - Acidul peracetic (diferite concentratii); - Hipocloritul de sodiu
(5,25%).
Dezinfecția 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.
Valoarea ofertei va fi stabilită in lei/m2 .
3.2. 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. Utilizarea insecticidului nu trebuie să aibă
efecte negative asupra plantelor, animalelor, pereţilor sau mobilierului.
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Serviciile se vor executa în lipsa locatarilor, 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 vor face parte din
categoria substanțelor 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).
Pentru substanţele ce vor fi utilizate, prestatorul serviciului va trebui să prezinte:
- declaraţia de conformitate a produsului;
- fișe tehnice ale produselor , din care sa rezulte inclusiv consumul specific
pentru o infestare mare de insecte;
- forma de prezentare a substanțelor care se vor folosi în cadrul contractului
(solutii lichide – concentratii /compozitie sau alte forme);
Valoarea ofertei va fi stabilită în lei/m2 .
3.3. Deratizarea
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).
Se va avea în vedere un grad de infestare ridicat cu şoareci şi şobolani.
Pentru substanţele raticide ce vor fi utilizate, prestatorul serviciului va trebui să
prezinte:
- declaraţia de conformitate a produsului;
-fișe tehnice ale produselor, din care sa rezulte inclusiv consumul specific pentru
o infestare mare cu rozătoare;
- forma de prezentare a substanțelor care se vor folosi în cadrul contractului
(drajeuri, batoane, graunte tratate sau alte forme);
Valoarea ofertei va fi stabilită în lei/m2 .
3.4. Cantitatea de servicii ce urmează a fi achiziționată: deratizare,
dezinsecție și dezinfecție pentru aproximativ 35.000 mp, suprafață construită
desfășurată a unităților locative vizate prin proiectul ”Măsuri integrate pentru o
viață mai bună”.
4. Perioada de garanţie a serviciilor va fi de 60 zile. În perioada de
garanţie, pentru serviciile necorespunzătoare, după repetarea tratamentului
prestatorul va suporta toate cheltuielile suplimentare.
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5. Tarifele se fundamentează și se întocmesc cu respectarea prevederilor
cu Ordinului A.N.R.S.C nr. 109/09.07.2007, privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile
specifice serviciului de salubrizare a localităților.
Odată cu fișele de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitățile
specifice de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, ofertantul va prezenta un
Memoriu tehnico-economic justificativ.
Prețul unitar va fi exprimat în moneda națională, va fi ferm și va fi fix pe
toată durata contractului.
Oferta financiară va avea valabilitate 60 zile.
5. VERIFICAREA, URMĂRIREA ȘI RECEPȚIA SERVICIILOR
Beneficiarul va desemna o persoană care va verifica şi urmări toate
serviciile prestatorului, calitatea executării serviciilor, utilizarea dozelor si a
concentraţiilor recomandate de producator, cantităţile de substanţe folosite,
efectele ulterioare ale serviciilor pentru care se va încheia un proces verbal de
recepţie a serviciului. Procesul verbal de recepţie a serviciilor prevăzute în
ordinele de lucru se încheie în două exemplare, câte unul de fiecare parte și
cuprinde inclusiv constatările din rapoartele şi notele constatoare întocmite în
acest sens.
Pentru buna organizare și urmărire a execuției se vor întocmi
grafice de execuție și ordine de lucru ale serviciilor cu specificarea locațiilor și
datelor calendaristice de acțiune, inclusiv responsabilii de lucrare din partea
părților contractante.
Garanția serviciilor executate de către prestator trebuie să fie de 60
zile de la data terminării acțiunilor respective de combatere.
Garanția de bună execuție va fi de 5 % din valoarea anuală a
contractului stabilită prin act adițional și se va constitui prin rețineri
succesive din plata fiecărei facturi.
Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de
bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își
îndeplinește obligațiile asumate prin contractul încheiat. Anterior emiterii
unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația
de a comunica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care
nu au fost respectate.
Garanția de bună execuție se va restitui la solicitarea scrisă a
prestatorului, in termen de 30 zile de la recepția finală a serviciilor
prestate pe anul în curs. Această garanție se va depune într-un cont de
bună execuție deschis de prestator, cont ce va avea o dobândă în
favoarea prestatorului.
6. MODALITĂȚI DE PLATĂ
Decontarea serviciilor se va face pe baza ordinelor de lucru, proceselor
verbale de recepție, a situațiilor de plată și a facturilor emise de executant
aferente fiecărui ordin de lucru.
Plata facturilor reprezentând contravaloarea prestației se va realiza din
contul deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, în termen de 30 de zile de la
data acceptării și înregistrării lor la sediul beneficiarului.
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7.OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI
- să respecte Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 privind aprobarea
normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- să folosească numai personal instruit și autorizat pentru executarea serviciilor
de D.D.D. (dezinsecție, deratizare, 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;
- șeful echipei D.D.D. va prelucra prezentele măsuri cu personalul operativ și cu
delegatul beneficiarului și îl va sprijini pe acesta în 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 urgență;
- 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 că au fost luate toate măsurile de securitate a muncii, de
asigurare a sănătății personalului prestatorului și a gospodăriilor 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 în vigoare;
- să respecte termenele și locațiile stabilite prin ordinele de lucru.
8. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
- să numească un delegat oficial care va reprezenta conducerea instituției
beneficiare şi care va însoți echipa D.D.D pe tot timpul cât aceasta execută
serviciile de combatere cu mijloace chimice;
- delegatul în cauză va avertiza locuitorii de acțiunile de D.D.D ce urmează a se
întreprinde;
- delegatul va supraveghea asupra modului de prestare a serviciilor, va
supraveghea zonele tratate cu substanțe chimice pe toata durata de expunere a
toxinelor;
- dozele toxice folosite la D.D.D. nu vor fi atinse de personalul beneficiarului, pe
toata durata de expunere, iar sustragerea lor de către acesta în scop personal
este interzisă;
- sustragerea materialului toxic de către beneficiar se face pe riscul și totala
răspundere materială și penală a acestuia;
- personalul care lucrează în zonele unde s-au aplicat dozele toxice va fi instruit
de către prestator pentru a se evita producerea de intoxicații la oameni și
animale;
- beneficiarul va menține spațiul tratat pe o perioadă de expunere în
conformitate cu recomandările producătorului (nu se spală/ curăță/
dezinfectează etc.), în vederea eficacității tratamentului după care asigură
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aerisirea corespunzătoare.
9. REMEDIERI, RĂSPUNDERI
În cazul în care beneficiarul serviciilor constată că serviciile nu sunt de
calitate, se vor lua următoarele măsuri:
- impunerea, în sarcina prestatorului, a pagubelor produse beneficiarului
serviciului, în toate cazurile în care prestatorul nu a respectat prevederile
stabilite în contract;
- remedierea tuturor consecințelor constatate referitoare la lipsa sau
nefuncționarea dotărilor pe care unitatea prestatoare o are, la lipsa eficacității
tratamentelor aplicate sau soluțiilor și produselor utilizate în operațiunile de
distrugere, neutralizare, combatere pentru care s-a angajat.
Constatarea deficiențelor se realizează de către beneficiarul serviciilor,
ocazie cu care se încheie o notă constatatoare, în două exemplare, care va fi
semnată de persoanele responsabile din partea beneficiarului și reprezentantul
prestatorului. Prestatorul ia măsurile care se impun pentru remedierea
deficiențelor constatate, în cel mult 48 de ore de la semnarea notei. Remedierea
deficientelor constatate se realizează pe cheltuiala prestatorului.
Prestatorul va suporta toate consecințele prevăzute de lege în cazul în
care acesta nu onorează contractul ce urmează a se încheia. În perioada de
garanție, prestatorul va suporta toate cheltuielile suplimentare pentru serviciile
necorespunzătoare.
10. DURATA CONTRACTULUI
Durata contractului de prestări servicii de deratizare, dezinsecție și
dezinfecție va fi de 2 ani.
11. CONDIȚII PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANȚII
- Societatea să prezinte autorizația sanitar – veterinară pentru efectuarea
operațiunilor D.D.D.emisă de Autoritatea Națională Sanitar Veterinar si pentru
Siguranța Alimentelor-Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Constanța;
- Societatea să prezinte autorizația de mediu pentru efectuarea operațiunilor
D.D.D emisă de Agenția pentru Protecția Mediului, în baza prevederilor Ordinului
nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu,
actualizat – art. 23, Anexa 1;
- Societatea să prezinte autorizația pentru deținerea și utilizarea de produse și
substanțe toxice de către agenți economici emisă de Ministerul Sănătății Publice
– Autoritatea de Sănătate Publică Județeană Constanța;
- Societatea să prezinte avizele pentru plasarea pe piața a produselor biocide, in
conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății, al ministrului mediului si pădurilor
si al Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr.
10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide
care sunt plasate pe piața pe teritoriul României si Ordinul ministrului sănătății al
ministrului mediului si pădurilor si al Autorității Naționale Sanitare Veterinare si
pentru Siguranța Alimentelor nr. 1182/12777/114/2005, ambele cu modificările
si completările ulterioare;
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- Să prezinte acreditare ISO 9001-2008 pentru domeniul de activitate
„ACTIVITATI DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE” sau echivalente;
- Acțiunile să fie efectuate cu operatori D.D.D. specializați în domeniu;
- Pentru dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor folosi substanţe avizate de
Ministerul Sănătății;
- Pentru dezinsecție si dezinfecție, substanțele folosite vor avea miros agreabil
pentru a evita disconfortul persoanelor care folosesc aceste spații;
- Substanțele folosite trebuie să nu păteze suprafeţele cu care acestea vor veni
în contact;
- Substanțele active utilizate vor fi folosite in cantitățile și concentrațiile care să
asigure eficiența deplină a acțiunilor desfășurate, concretizate prin lipsa
insectelor vectoare și rozătoarelor în perioada dintre doua acțiuni consecutive;
- Societatea să dețină aparatură specifică desfășurării activităților de dezinsecție
și deratizare (pompe manuale, atomizoare);
- Societatea să dețină autoutilitară și autoturism inscripționate pentru deplasări.
- Să prezinte cel puțin 2 recomandări de la beneficiarii contractelor încheiate pe
anul 2017;
- Să nu fi fost notificate în anul 2017 și 2018 pentru deficiențe în ceea ce
privește calitatea serviciilor prestate;
- Acțiunile de dezinsecție și dezinfecție se vor efectua în funcție de necesitate, în
raport de prezența vectorilor;
- Acțiunile de deratizare se vor efectua în funcție de necesitate, în raport de
prezența rozătoarelor;
- Acţiunile de urgenţă, la cerere, vor fi efectuate în maximum 48 h;
12. DISPOZIŢII FINALE
12.1. Prestatorul
beneficiarului.

va

respecta

regulamentul

de

funcţionare

internă

al

12.2. Prestatorul va folosi personal propriu autorizat pe toata durata derulării
contractului.
12.3. Prestatorul va suporta pagubele rezultate din eventualele sustrageri si
deteriorări de bunuri din unitățile locative, din vina exclusivă a personalului
folosit în timpul desfăşurării serviciilor de D.D.D (dezinsectie, deratizare,
dezinfectie).
12.4. Prestatorul va suporta toate consecinţele prevăzute de lege, în cazul în
care acesta nu onorează contractul încheiat.
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