
 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI 

Nr. 35793/30.09.2022       Aprobat 

Decan FICPM, 

Prof. dr. ing. Teodor Măluțan 

 

 

     INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

 
  Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului ,,Cristofor Simionescu",  invită operatorii economici 

interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică : 

 “Servicii de dezinsectie si deratizare Imobil CH "– FICPM, invitația nr.30793/30.09.2022, CPV 90921000-9 

Informații generale 

1.1 Achizitor 

Denumirea:  Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului,,Cristofor Simionescu" 

Adresa:    Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050 

Responsabil achiziție:  ing. Elisabeta Hultuană  

Telefon: 0232-278683 int. 2282  

Email: elisabeta.hultuana@tuiasi.ro 

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate 

    www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice 

1.3 Depunerea ofertelor 

Ofertele se vor publica pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub până la data de 05.09.2022, ora 1200 

Acestea vor avea denumirea : 

  “Servicii de dezinsectie si deratizare Imobil CH "– FICPM , CPV 90921000-9 

În catalogul de produse din SICAP se va introduce denumirea produsului/serviciului ofertat cu extensia – 

FICPM, și codul CPV așa cum este scris în invitația de participare. 

Ofertanții interesați vor transmite oferta tehnico-economică detaliată și pe adresa de email 

elisabeta.hultuana@tuiasi.ro, sau la registratura TUIASI, până la data 05.09.2022, ora 1200. 

 Oferta financiară va exprima prețul în lei, exclusiv TVA, pentru “Servicii de dezinsectie si deratizare 

Imobil CH "– FICPM, descrise în prezenta invitație de participare și în caietul de sarcini atașat.  
 Autoritatea contractantă va achiziționa un pachet format din toate serviciile enumerate în invitație 

Atentie! Ofertele care nu respectă aceste cerințe (de a fi postate în SICAP, cu denumirea și codul CPV solicitate în 

prezenta invitație și nu au fost trimise pe email în termenul solicitat  riscă să nu fie luate în considerare. 

1.4 Modul de elaborare a ofertei 

Ofertantul  trebuie  să  elaboreze  oferta  pentru  toate  produsele/serviciile/lucrările  din  caietul  de sarcini. Dacă 

sunt împărțite în loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate produsele dintr-un lot . Nu  vor  fi  luate în  

considerare  ofertele  din  care  lipsesc  repere  solicitate  in  caietul  de  sarcini. 

Oferta va cuprinde următoarele documenete: 

1. Propunerea tehnică. Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerințele 

prevazute în caietul de sarcini și să furnizeze toate informațiile solicitate la obiectul contractului de achiziție publică. 

Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, dupa cum au fost acestea 

stabilite în prezenta solicitare, inclusiv forma de prezentare a substanțelor care se vor folosi în cadrul serviciilor prestate 

conform cerințelor din Caietul de Sarcini atașat; 

2. Propunerea financiară; 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerințele prevazute în prezenta 

solicitare și să furnizeze toate informațiile cerute cu privire la preț precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate 

de obiectul contractului de achiziție publică 

3.Copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Național Registrului 

Comerțului, din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate ce trebuie să includă și prestarea 

serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție (specificarea codului CAEN corespunzător achiziției); 

4.Documente privind aurorizarea (licență, autorizații, etc), emise de autoritățile statului,  compente în domeniu, 

valabile la momentul prezentării,  din care să rezulte că operatorul economic este autorizat să desfășoare activități de 

dezifecție, dezinsecție, deratizare. 
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5.Fișe tehnice și de securitate ale substanțelor raticide/insecticide care vor fi utilizate, din care să rezulte în mod clar 

modul de preparare și utilizare a soluțiilor de lucru, concentrațiile substanțelor folosite, precum și normele de aplicare a 

solușiilor de lucru, inclusiv consumul specific recomandat de producîtori. 

6.Alte documente cu valoare probantă ( prospect produs/broșuri/etichete produs) din care să rezulte forma de prezentare 

a substanșelor care se vor folosi ăn cadrul prestărilor DDD. 

7.Alte documente relevante pentru prestarea serviciilor. 

1.5 Prezentarea ofertei  

Limba de redactare a ofertei:     Română 

Moneda în care este exprimat prețul contractului:   Lei 

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:    30 zile 

1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini 

04.10.2022 , ora 12ºº. 

2. Obiectul contractului 

2.1 Tip contract: 

Lucrări   ☐; 

Produse  ☐ ; 

Servicii  ☒; 

2.2 Denumire contract:  

“Servicii de dezinsectie si deratizare Imobil CH "– FICPM 

Descrierea contractului 

  “Servicii de dezinsectie si deratizare Imobil CH "– FICPM, CPV90921000-9 

Nr. 

crt 

Cod CPV Denumire produs,Specificații tehnice minime U.M Cant 

1. 90923000-3 Servicii deratizare -statie de intoxicare exterioara 

Statii de intoxicare din plastic, etichetate si alimentate cu doua tipuri de raticid 

buc 4 

2. 90923000-3 Servicii deratizare - statie de intoxicare  interioara 

Statii de intoxicare din carton prevazute cu benzi adezive montate in spatii 

interioare cu potential ridicat de infestare 

buc 20 

3. 90921000-9 Servicii dezinsectie Corp P+4 si subsol P+7 

Dezinsectie spatii interioare (holuri, birouri, amfiteatre,sali de laborator, sali 

de seminar). Dezinsectia se va realiza pentru majoritatea spatiilor prin 

stropire, iar pentru cateva incaperi prin nebulizare 

mp 10000 

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică 

sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință 

a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor 

produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de,,sau echivalent". 

2.3 Valoarea estimativă a contractului: 

6.320,00 lei (fără T.V.A.)  

2.4. Termen de prestare/execuție 
Serviciile se vor presta în maxim 15 zile de la semnarea contractului, în perioada în care nu există activități 

didactice,   în imobilul: Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ,,Cristofor Simionescu" ,Corp 

Decanat,Corp P+7, Corp Laboaratoare, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 700050, Iași 

2.5. Sursa/Surse de finanțare: Finanțarea de bază 

2.6 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:                                                                            

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ,,Cristofor Simionescu", Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, 

700050, Iași. 

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: 
 Achizitie directă 

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare 

Prețul cel mai scăzut. 

5. Garantia de buna executie : 
Nu este cazul  

6. Plata prețului contractului  

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în 

baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a procesului verbal de receptive a servciilor. Prețul contractului nu se 

actualizează. 

7. Anunț de atribuire 

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet 

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului. 
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ANEXA NR.1 

Caiet de sarcini pentru “Servicii de dezinsectie si deratizare Imobil CH "– FICPM 

  
Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din Documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și 

constituie ansamblul cerintelor pe baza căroră se elaborează propunerea tehnică. Caietul de sarcini coține în mod 

obligatoriu specificații tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate minimale.În acest sens orice ofertă prezentată, care se 

abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică 

presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini, ofertarea de servicii cu 

caracteristici inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului. 

Notă: specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de 

fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință 

a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor 

produse.Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de,,sau echivalent". 

Pentru  asigurarea condițiilor optime de muncă și a respectării normelor de igienă a mediului de muncă în  spațiile 

în care își desfășoară activitatea  personalul aparținând Universității Tehnice "Gheorghe Asachi"  din lași, Facultatea de 

Inginerie Chimică și Protecția Mediului ,,Cristofor Simionescu" , Corp Decanat,Corp P+7, Corp Laboaratoare, sunt 

necesare prestațiile de servicii de dezinsecție și deratizare . 

Serviciile de dezinsecție, deratizare se vor desfășura , după semnarea contractului de către ambele părti, în 

perioada în care nu se desfășoara activități didactice sau de cercetare , în maxim 15 zile . 

În  momentul încheierii contractului de  servicii cu operatorul economic desemnat castigator, pe baza unui grafic 

se vor stabili zilele în care se vor presta serviciile  pentru fiecare obiectiv,  

Condiții generale 

Pentru asigurarea condițiilor optime de muncă și a respectării normelor de igienă a mediului de muncă în  spațiile 

în care își desfășoară activitatea studenții, cadrele didactice, cercetătorii,  personalul didactic auxiliar și nedidactic din  

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ,,Cristofor Simionescu", trebuie asigurate salubrizarea și curățenia 

corespunzătoare precum și dezinsecția, si deratizarea. 

1. Condiții tehnice 

Pentru realizarea scopului mai sus menționat, în cadrul prestației de dezinsecție trebuie utilizate: 

- substanțe cuprinse în lista  produselor avizate pentru profilaxia sanitar-umană elaborată de Ministerul  Sănătății; 

înregistrate în  "Nomenclatorul Pesticidelor avizate în România"  

- substanțe care să nu păteze, să nu fie corozive, să nu fie iritante, să nu fie toxice pentru om și floră, să fie 

biodegradabile, să nu degradeze, imediat sau în timp instalatiile, mobilierul sau alte suprafete care intră în contact direct  

cu substanțele utilizate, să prezinte remanență conform Ordinului Ministerului sănătății nr. 536/1997 actualizat in 

30.04.2008, art.52, pct.b) (lucrările de dezinsectie se fac atunci când este nevoie, odată la min. 3 luni, iar lucrările de 

deratizare se fac atunci când este nevoie odată la min. 6 luni; între operatiunile periodice se vor aplica proceduri de 

dezinsecție și deratizare curente, de întreținere, în funcție de prezența vectorilor). 

-subsanțe care să nu fie inflamabile, incendiare, etc. pentru evitarea incendiilor sau a exploziilor 

-substanțe sau materiale care prin acțiunea lor imediată sau în timp, să nu pună în pericol sănătatea personalului 

implicit a studenților din spațiile vizate care intră și/sau își desfașoară activitatea în mediul în care s-a efectuat procesul 

de dezinsectie; 

-pentru distrugerea insectelor zburatoare (muște, țânțari, purici, ploșnițe, paduchi,etc) se vor folosi substanțe 

conform normelor în vigoare . 

Pentru realizarea serviciilor de dezinsecție se vor utiliza substanțe din grupa substanțelor toxice III sau IV, 

acestea trebuie să fie cuprinse în lista produselor avizate pentru profilaxia sanitar umană elaborate de Ministerul Sănătății; 

Servicii de dezinsecție  CPV 90921000-9 

Se vor executa pulverizări cu utilajele de stropit cu soluții preparate, pe toate suprafețele încăperilor atât pe pereți 

cât și pe pardoseală. Se va insista în mod special la tratarea spațiilor libere și a crăpăturilor din pereți,  a posibilelor focare 

de infecție. Soluția se va aplica până la acoperirea completă a suprafețelor tratate. Se vor trata suficient și cu atenție 

sporită, unghiul paviment-perete, tocurile de la uși, ferestre, spațiile din jurul dozelor electrice, pereții din spatele 

încălzitoarelor, a mobilierului etc. 

Pentru combaterea muștelor și țănțarilor, în timpul favorabil dezvoltării acestora, se va aplica tehnica pulverizării 

ferestrelor, tavanelor și a pavimentului. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se 

manâncă și nu se fumează. Se vor folosi numai substanțe avizate de  Ministerul Sănătății, Comisia  Națională  pentru  

Biocide  care  se regăsesc  în  Registrul Național al Produselor Biocide,  care nu  vor avea miros  urât,  persistent  în  timp, 

nu vor  fi inflamabile, incendiare, nu vor pune în pericol sănătatea oamenilor. Se vor folosi substanțe biodegradabile, 

remanente, necorozive, avizate de  Ministerul Sănătății. Se vor  folosi substanțe  pentru  combaterea  apariției rezistenței 

încrucișate a dăunătorilor, sub formă de suspensii concentrate, biodegradabile cu fotostabilitate mare, să nu pateze, să 

nu lase urme vizibile după aplicare și să nu fie inflamabile. Să manifeste o eficacitate deosebită împotriva întregului 

spectru de insecte  dăunatoare: Dictyoptera – gândaci, Diptera - muște și tânțari, Siphonaptera – purici, păduchi, 

Hemiptera – ploșnițe, Lepidoptera – molii, Coleoptera - cărăbuși;  Dermapthera – urechelnițe, Psocoptera- păduchi de 

carte, Hymenoptera- furnici. 



Remanența activă a substanțelor utilizate trebuie să fie de minim 3 luni. 

La terminarea lucrării/serviciului se va întocmi un proces verbal de recepție în  care se va stipula suprafața tratată,  

substanțele folosite și agenții care au efectuat  lucrarea/serviciul. Se vor aplica etichete care să ateste efectuarea lucrărilor  

în  spațiul respectiv, firma prestatoare, tipul prestației și data efectuării acesteia.  

În situația în care achizitorul constată că după efectuarea unei stropiri nu s-a obținut rezultatul dorit (există 

gândaci în încăperi) acesta își rezervă dreptul de a rezilia în mod unilateral prezentul contract urmând a notifica în 

acest sens prestatorul 

Servicii de deratizare CPV 90923000-3 

Deratizarea este acțiunea de combatere prin mijloace chimice (raticide) a rozătoarelor.  

Acțiunea de deratizare trebuie să fie generală și simultană Ia toate suprafetele, în zona de acțiune; aceasta în  

scopul împiedicării retragerii rozătoarelor de pe suprafețele tratate pe cele netratate, fapt ce le-ar permite în felul acesta 

evitarea efectelor deratizării. Momelile să fie toxice, preparate sub forma de pasta (rezistente Ia umezeală), care produc 

lent și insidios moartea și de primă concentrație și nu duc Ia fenomenul de respingere a momelilor. Pentru  șobolani 

momeala se va așeza în locuri protejate, aproape de pistele de deplasare, sau cuiburi, suficient pentru o hrănire  continuă 

in  timpul combaterii. Dozele otrăvite  nu  vor  fi  atinse de  persoane neautorizate pe toată perioada de expunere. Se vor 

folosi substanțe  biodegradabile, remanente, necorozive, avizate de Ministerul Sănătății, rezistente Ia umezeală, ce 

acționează prin blocarea mecanismelor de coagulare a sângelui din corpul animalului. Deratizarea se face cu substanțe 

anticuagulante  ce vor fi amplasate în stații de intoxicare pentru medii umede și uscate. 

Remanența activă a substanțelor utilizate trebuie să fie de minim 3 luni. 

La terminarea  lucrării/serviciului se va întocmi un proces verbal de receptie în  care se va stipula suprafața 

tratată, substanțele folosite și agenții DDD care au efectuat lucrarea/serviciul. Se vor aplica etichete care să ateste 

efectuarea lucrărilor/serviciilor în spațiul respective, firma prestatoare și tipul prestației, data efectuării acesteia.  
Operațiunile de deratizare țin cont de specificul obiectivului (spații de învățîmânt, birouri, laboratoare) și totodată 

de multitudinea compartimentărilor acestor spații. Această evaluare este făcută în baza ordinului 119/2014 a MS în care 

sunt dispoziții de obligativitate a efectuării acțiunilor de deratizare semestrial, dar și de ori de câte ori este nevoie. 

 În situația în care achizitorul constată că după efectuarea unei deratizări nu s-a obținut rezultatul dorit, 

acesta își rezervă dreptul de a rezilia în mod unilateral prezentul contract urmând a notifica în acest sens prestatorul. 

3.Condiții de calitate și recepție 

Prestatorul este obligat să solicite confirmarea de la administrația imobilelor, în procesele verbale de recepție ale 

serviciilor  de dezinsectie, calitatea  și cantitatea  serviciilor  efectuate,  aceste  procese verbale fiind anexe la facturi. 

Determinare calității serviciilor de dezinsecție/ efectuate se va face vizual și prin urmărirea de către beneficiar a 

spațiilor vizate prin verificarea constantă a apariției dăunătorilor vizați. 

4.Alte condiții și probleme tehnico-organizatorice 

Tehnologia de utilizare și aplicare a substanțelor pentru  dezinsecție și deratizare  este cea indicata   de  

producător.  

Prestatorul  răspunde  de  depozitarea și manipularea  substanțelor și materialelor utilizate în procesul de 

dezinsecție și deratizare în conformitate cu prevederile normelor și dispozițiilor în vigoare..  

În cazul în care achizitorul obiectivului nu este mulțumit conform procesului verbal de recepție de calitatea 

lucrărilor/serviciilor efectuate de către prestator acesta are obligația de a repeta lucrările/serviciile de dezinsecție și 

deratizare în termenul cel mai scurt fără a emite pretenții financiare. 

lnstruirea profesională, instructajele de protecția muncii și PSI, protecția  mediului (inclusiv autorizațiile)  

precum și verificarea cunoștințelor angajaților prestatorului, se va face de către prestator.   

Răspunderea   pentru  organizarea  verificărilor  stării  fizice  a  personalului la  intrarea  în program și/ sau în 

timpul programului revine prestatorului.  

Prestatorul are obligația să respecte în Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ,,Cristofor 

Simionescu" ,Corp Decanat, Corp P+7, Corp Laboaratoare, unde are loc prestația, normele de protecție și securitatea 

muncii, împotriva incendiilor, protecția mediului, etc, și va suporta toate amenzile și penalitățile de la organele abilitate, 

care sunt legate de procesul de dezinsectie. 

Plata serviciilor efecuate  de prestator se va face în baza facturii emise de acesta și vor fi însoțite  de procese  

verbale  de  recepție  ale  lucrărilor/serviciilor  de  dezinsecție și deratizare certificate  cu semnatură și ștampila  Decanului 

și Administratorului Șef al facultății. 

Menționăm  că  serviciile  de  dezinsecție  și deratizare  prestate  în interiorul  perioadei  de remanență  atât  

pentru  dezinsecție  cât și pentru  deratizare  se  vor  face  fără  a  emite  pretenții financiare. 

Neexecutarea sau executarea partială a prestațiilor de dezinsectie și deratizare în spațiile puse la dispoziție de 

achizitor duce la neconfirmarea la  plată a suprafețelor  aferente  spatiului, iar reprezentantul achizitorului  va confirma  

această situație în  procesul verbal de recepție urmând  ca plata prestației să fie refuzată.   

După efectuarea operațiunilor de dezinsecție și deratizare, prestatorul are obligașia ca, timp de 14 zile , 

să monitorizeze spațiile supuse dezinsecției și deratizării și să intervină punctual prin suplimentarea cu substanțe 

specifice pentru înlăturarea focarelor, fără costuri suplimentare. 

Întocmit, 

Administrator Șef Facultate,  

Ing. Elisabeta Hultuană 


