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Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: PRESTARE SERVICIU DEZINFECTIE Data publicare: 02.11.2020 14:07

Cod si denumire CPV: 90921000-9 Servicii de dezinfectie si de
dezinsectie (Rev.2)

Data finalizare: 03.11.2020 16:18

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 02.11.2020 17:12

Tip de contract: Servicii Data de raspuns a autoritatii contractante: 03.11.2020 16:18

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI
PROTECTIA MEDIULUI

Denumire: S.C. STANDARD MOB DESIGN S.R.L.

CUI: 41640678 CUI: 15630110

Adresa: Strada: Mureş, nr. 18-24, Sector: 1, Judet: Bucuresti,
Localitate: Bucuresti, Cod postal: 012275

Adresa: Strada: ZELETIN , nr. 6, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate:
Bucuresti, Cod postal: 013984

Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania

Telefon: +40 722451408 Telefon: +04 0743335599

E-mail: achizitiipublice@mediusectorul1.ro E-mail: erobertina@yahoo.com

Website: www.primariasector1.ro

Informatii cumparare directa

Descriere Pentru dezinfecție vor fi utilizate produse biocide de tip 2 (TP2) –
Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la
oameni sau animale (conform anexei V la Regulamentul (UE) nr.
528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012
privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor
biocide)  – care să permită aplicarea prin nebulizare și care au
eficacitate pentru virusurile anvelopate (din care face parte virusul
SARS-Cov2).
Produsele folosite vor avea toate avizele/autorizațiile prevăzute de
legislația în vigoare; acestea vor fi prezentate de prestator, împreună
cu declarația de conformitate, fișa tehnică și fișa de securitate a
produsului.
Operatorul care realizează activitățile de dezinfecție trebuie să aibă
autorizațiile prevăzute de lege pentru utilizarea produse biocide.
Suprafața utilă a spațiului este de 1218 mp, iar înălțimea încăperilor
variază între 3,50 m și cca. 6,00 m (h mediu = 5,00m)
Serviciile se prestează strict pe durata stării de alertă/urgență.
Contractul se suspendă dacă, în termenul său de valabilitate, starea
de alertă/urgență încetează; suspendarea contractului încetează
dacă se revine la starea de alertă/urgență.

Conditii de livrare Dezinfecția se va realiza săptămânal, la sfârșitul programului de lucru
al angajaților, pe baza unui grafic stabilit cu viitorul contractant.
Durata contractului: până la 31.12.2010 (9 săptămâni - total 10.962
mp), cu posibilitate de prelungire până la 30.04.2021 (total 26
săptămâni - 31.668 mp).

Conditii de plata Plata se va realiza după recepția fiecărei operațiuni efectuate, pe
baza facturii emise de prestator, cu OP, prin unitățile de trezorerie a
statului.

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)
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PRESTARE SERVICIU
DEZINFECTIE

Solicitata: 10962 Pret estimat: 0,62

Numar de referinta: pmsv Ofertata: 10962 Pret de vanzare: 0,62

Pret de catalog: 0,70 RON/mp Valoare estimata: 6.796,44

Cod si denumire CPV: 90921000-9 - Servicii
de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)

Valoare de vanzare: 6.796,44

Descriere: Prestare serviciu dezinfectie -VirkonRelyon

TOTAL Valoare de vanzare: 6.796,44 RON
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