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Direcţia Edilitare 
Serviciul Edilitare 

CAIET DE SARCINI 

1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI: 

Prestarea serviciului de Dezinsecţie a ~ 19,80 ha spaţii verzi, parcuri şi scuaruri din 
municipiul Botoşani. 

Operaţia de dezinsecţie se efectuează în scopul distrugerii insectelor vii şi larvelor care creează 
disconfort şi sunt transmiţătoare de boli: căpuşe, ţânţari - inclusiv a ţânţarilor din specia Acdes 
albopicttis , muşte, gândaci, orice insecte zburătoare sau târâtoare, care se dezvoltă în spaţiile verzi, 
parcurile şi locurile publice de agrement, cursuri de ape şi spitalele de contagioase şi TBC. 

2. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: 

Activitatea presupune următorul ciclu de operaţii: 
a) stabilirea locaţiilor unde urmează să se aplice procedura: conf pct 4; 
b) stabilirea materialelor şi a substanţelor ce urmează a fi folosite: c f pct.3.2; 
c) stabilirea utilajelor şi a echipamentelor folosite: pct. 6; 
e) confirmarea prestaţiei: conf. pct. 7. 

3. OBLIGAŢIILE P R E S T A T O R U L U I : 

3.1 Firma care execută lucrările de dezinsecţie trebuie să deţină următoarele autorizaţii: 
- Licenţă ANRSC - Ordinul nr.82/201 5 al ANRSC 

3.2 Prestatorul trebuie să prezinte prospectul în limba română a substanţelor utilizate din care să reiasă 
că sunt avizate de Ministerul Sănătăţii, din grupele 111 şi IV de toxicitate, specifice pentru profilaxia 
sanitar-umană, cu următoarele restricţii : 

- să nu fie iritante pentru populaţie; 
- să fie biodegradabile în sol; 
- să f ie inodore ; 

3.3 Lucrările ce se vor executa să nu provoace daune florei (vegetaţiei) obiectivului şi să nu afecteze 
viaţa şi sănătatea populaţiei; 
3.4 înălţimea la care trebuie să ajungă substanţa utilizată ti'ebuie să acopere înălţimea maximă a 

arborilor; 

3.5 Prestaţia să aibă ca efect distrugerea completă a tuturor insectelor adulte şi a larvelor, inclusiv a 
ţânţarilor din specia Aedes albopictus, ce s-au dezvoltat pe toate categoriile de vegetaţie existente : 
gazon, garduri v i i , arbuşti, arbori, maluri de ape etc. 
3.6 Firma să deţină utilaje performante şi capacitate de personal suficientă pentru a efectua serviciul 

complet şi eficient; 
3.7 Prestaţia se va efectua pe timp de noapte în condiţii atmosferice favorabile: fară ploaie, ceaţă, 

vânt, cu urmărirea previziunilor meteorologice, astfel încât, în municipiul Botoşani să nu se prevadă 
ploi în cel puţin ziua următoare efectuării prestaţiei; 
3.8 Perioada de remanenţă în spaţiul tratat să fie de minim 60 de zile, 
3.9 Furnizorul de servicii îşi va asuma responsabilitatea pentru efectuarea instructajului de protecţia 
muncii privind lucrul cu substanţele şi utilajele specifice activităţii de dezinsecţie pentru fiecare 
persoană participantă. Personalul ce efectuează lucrările trebuie să fie dotat cu echipament de protecţie 



adecvat. Manipularea produselor si substanţelor toxice se va face in conformitate cu prevederile 
normelor de protecţie a muncii şi a mediului. 
3.10 Prestatorul are obligaţia de a înştiinţa populaţia despi'e efectuarea operaţiei de dezinsecţie, înainte 
de începerea activităţii, 3 zile consecutive prin media locala; costinile fiind suportate de prestator. 

4. CANTITĂŢI DE L U C R Ă R I : 

Activitatea de dezinsecţie se va executa pe o suprafaţă totală de ~ 19.80 ha, în uiinătoarele 
locaţii: parcul M. Eminescu ~ 7,16 ha. Curcubeului - 1,74 ha. Tineretului -1,80 ha. Primăriei - 0,44 
ha, APM - 0,51 ha, Filateliei - 0,15 ha. Sucevei - 0,71 ha. Cornişa ~ 2,80 ha. Junior - 0,16 ha, g-ral 
Ghe. Avrămescu - 0,23 ha, Liceului Pedagogic - 0,40 ha şi Pietonalul Unirii - 0,50 ha, b-ul M. 
Eminescu - O,.80 ha, parc biserica militară — 0,10 ha, parc plimbat animale de companie - 0,30 ha şi 
pe malurile cursurilor de ape (copaci + arbuşti) : Luizoaia - 1,20 ha, Sitna - 0,14 ha. Teasc - 0,26 ha, 
braţ pârâu Luizoaia - 0,20 ha, precum şi pe străzile Ştefan cel Mare - zona Spital Contagioase - 0,10 
ha, str. Trandafirilor ~ zona Spital Pneumoftiziologie (TBC) ~ 0,10 ha . 

Locaţiile în care se va efectua serviciul de dezinsecţie se vor preda prestatorului de călre 
reprezentanţii primăriei, înainte de stabilirea programului prestaţiei. 
5. P R O G R A M U L P R E S T A Ţ I E I : 

Programul prestaţiei se va stabili de către operator, în cursul kmii mai, funcţie de previziunile 
meteorologice şi va fi adus la cunoştinţa Primăriei Municipiului Botoşani cu cel puţin 7 zile înainte de 
începerea lucrării. 
6. DOTĂRI CU P E R S O N A L $I UTILAJE : 

Operatorul îşi va dimensiona personalul, utilajele şi echipamentele pentru efectuarea lucrărilor 
funcţie de cantităţile de lucrări estimate. 
7. RECEPŢII, G A R A N Ţ I I : 

La finalizarea operaţiei de dezinsecţie se va încheia un proces verbal de recepţie, semnat de 
ambele părţi, care cuprinde constatările privind cantitatea şi calitatea prestaţiei, cu urmăiirea 
respectării punctelor: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 4 şi 5. 

Contractantul ( prestatorul ) va asigura un mijloc de transport in vederea verillcării şi 
recepţionării lucrărilor executate. 

Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar de buna deslaşui'are a lucrărilor, 
cantitatea şi calitatea prestaţiei precum şi protecţia mediului înconjurător. 

Perioada de garanţie a lucrării este de min 60 zile. 

8. OFERTA T E H N I C O - F I N A N C I A R Ă : 
Oferta va conţine următoarele elemente minime: 

- Autorizaţiile şi prospectele indicate la punctul 3.1 şi 3.2; 
- Preţul unitar în lei / ha. 
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