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SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIONAREA
Serviciilor de dezinsectie
Prin prezenta, va rugam sa ne transmiteri oferta de preţ pentru achiziţionarea „Serviciilor de
dezinsectie” conform cerinţelor formulate in caietul de sarcini anexat acestei solicitări
Cod CPV: 90921000-9
Valoarea estimata a achiziţiei ( fara TVA ): 70.000,00 lei
Descrierea contractului “Servicii de dezinsectie"
- Condiţii contract: conform specificaţiilor cuprinse in caietul de sarcini, ataşat prezentului
anunţ.
- Condiţii participare: Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune la sediul autoritatii
contractante (str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, cod postai: 305100), si va conţine
propunerea tehnica, propunerea financiara, informaţii generale cu privire la sediul si adresa firmei,
nr. de inregistrare la Registrul Comerţului, codul fiscal, telefon/fax, e-mail, nume si prenume
reprezentant legal, contul deschis la Trezorerie pentru plata serviciilor, declaraţia privind evitarea
conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din legea 98/2016 (model ataşat prezentei solicitări),
declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din legea 98/2016 privind
achiziţiile publice (model ataşat prezentei solicitări) precum si identificarea poziţiei din SEAP
privind furnizarea serviciilor care fac obiectul acestei achiziţii.
Propunerea tehnica va cuprinde descrierea serviciilor ce urmeaza a fi achiziţionate in concordanta cu
specificaţiile caietului de sarcini
Operatorii interesaţi AU OBLIGAŢIA sa posteze oferta financiara, in catalogul electronic din SEAP.
Propunerea financiara transmisa la sediul autoritatii contractante, va fi întocmită in lei fara TVA/ha.
Atribuirea se va efectua “online”.
- Termenul limita de primire oferte 08.06.2017 ora 14,00;
- Informaţii suplimentare se pot obţine la tel/fax: 0256/321450 sau e-mail: primbuzias@vahoo.com.

întocmit,
Mirza Cristina Mihaela
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CAIET DE SARCINI
Servicii de dezinsectie

Obiectul caietului de sarcini se refera la efectuarea de servicii de
dezinsectie la sol.
Dezinsectia la sol pentru combaterea insectelor de discomfort (muşte,
tantari, căpuşe si pentru prevenirea virusului Zika) se va presta prin aplicarea a
doua tratamente pe suprafaţa de 1251,82 ha, astfel:
suprafaţa localitatea Buzias - 326,49 ha x 2 tratamente = 652,98 ha
suprafaţa localitatea Baco va - 115,21 ha x 2 tratamente = 230,42 ha
suprafaţa localitatea Silagiu - 184,21 ha x 2 tratamente = 368,42 ha
In primul tratament exterminându-se insectele vii, iar al doilea tratament să
fie efectuat la interval de 18-21 zile, pentru a distruge insectele apărute din larve
Substanţele folosite pentru serviciul de dezinsectie sa fie in conformitate cu
prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei, nr. 1030/2009. iar
potenţialele produse derivate ce se pot utiliza sa fie in conformitate cu Ordinul
M.S.F, nr. 536 din 1997, cu modificările si completările ulterioare.
Furnizorul trebuie sa deţină autorizaţiile si avizele necesare prestării
serviciilor mai sus amintite:

- Autorizaţia sanitara de funcţionare eliberata de către Direcţia de Sanatate Publica;
- Licenţa A.N.R.S.C.;
- Autorizaţie eliberata de către Autoritatea de Sanatate Publica;
Autorizaţie eliberata de către Direcţia Sanitar Vaterinara si pentru Siguranţa
Alimentelor;
- Mijloace de transport autorizate de către Autoritatea de Sanatate Publica;
- Minim un echipament de produs ceata rece autoportat;
- Certificate de acreditare pentru standardele:
- OHSAS 18001:2007;
-ISO 14001:2004;
-ISO 9001:2000.
Prestatorul pe toata durata de executare a serviciului, are obligaţia asigurării
de personal calificat si a utilajelor necesare pentru efectuarea activitatii.
Pe toata durata contractului de achiziţie publica executantul are obligaţia
respectării reglementarilor legislaţiei referitoare la protecţia muncii, protecţia
mediului, la prevenirea si stingerea incendiilor.
Ofertele se vor intocmi - lei/ ha

Întocmit,
Ing.Reperup-Mariai
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Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:
Munteanu Sorin-primar; Cindea Cristian Vasile-viceprimar si consilier local; Hudrea Ioan-Dorel- consilier local;
Baias Ştefan- consilier local; Otescu Ioan Valentin- consilier local; Dordea Ioan- consilier local; Dragan Ioanconsilier local; Aldan Florian Petru- consilier local; Kanton Iosif- consilier local; Vasii Ionita- consilier local;
Lazar Ioan Cosmin- consilier local; Lozer Lidia- consilier local; Savu Iulia Daniela- consilier local; Spataru
Constantin - consilier local;Tuduce Cristian Dan- consilier local; Molomfalean Ioan - consilier local; Reperuc
Maria- sef sector spatii verzi;Mirza Cristina Mihaela- inspector achiziţii

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
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a a , r S-Unt m s,ared e msolvenţă ori lichidare, în supraveghere judiciară, în caz contrar voi
tace dovada ca am capacitatea de executare a contractului; nu am comis o abatere grava care îmi
pune in discuţie integritatea. De asemenea, nu sunt într-o situaţie de conflict de interese in cadrul
sau in legătura cu procedura in cauza, nu mi-am încălcat in mod grav sau repetat obligaţiile in
cadrul unui contract de achiziţii publice, nu am încercat şi nu voi încerca sa influenţez in mod
nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, abateri conform art. 167 (1) din Legea
98/2016;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, până la data depunerii ofertei, conform
art.165 din Legea 98/2016;
c) nu am fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea uneia dintre infracţiunile de la
art. 164 din Legea 98/2016.:constituirea unui grup infracţional organizat, infracţiuni de corupţie,
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale UE, acte de terorism, spălare de bani, traficul şi
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Operator economic,
(semnătură autorizată)

