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  TARIFE ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA  

              
 

Cod 

tarif 

Vector Denumire obiective UM Tarif lei 
fără  

TVA/UM  

* 

Suprafată Valoare 

totală i totală 

estimată anuală 
anuala/mp lei fără 

TVA** 

A. ACTIVITATEA DE DERATIZARE    

T1 

Şobolani  

/soareci 

Zone cu vegetaţie, alei si spatii 
verzi, locuri de joaca, parcuri, piete, 
b a z e  s p o r t i v e ,  c i m i t i r e  

 mp 
 7.800.000,00 [ 

T2 

Clădiri aparţinând Primariei 
(sediu principal şi sedii secundare, 
grădiniţe, şcoli, centre sociale, 
cantine, spitale, muzee etc.) 

  740.000,00  

T3 

Spatii exterioare aferente cladirilor 

aparţinând Primariei (sediu 

principal şi sedii secundare, 
grădiniţe, şcoli, centre sociale, 
cantine, spitale, muzee etc.) 

mp 

 610.000,00  

T4 Gos odarii individuale 
gospo

darie 
 20.000,00  

T5 
Parti comune ale imobilelor de tip 

condominiu (scari de bloc 
scara  3.800,00  

B. ACTIVITATEA DE DEZINSECŢIE   
T6 

Tânţari 

 

Zone cu vegetaţie, alei si spatii 
verzi, locuri de joaca, parcuri, piete, 

baze sportive, cimitire din care : 
mp 

 54.600.000,00 

, 

T7 Clădiri aparţinând Primariei 
(sediu principal şi sedii secundare, 
grădiniţe, şcoli, centre sociale, 
cantine, şpitale, muzee etc.) mp  

mp 

 1.850.000,00  

407.000,00 

 

T8 Spatii exterioare aferente claditilor 

aparţinând Primariei (sediu 

principal şi sedii secundare, 
grădiniţe, şcoli, centre sociale, 
cantine, spitale, muzee etc.) 

T9 Parti comune ale imobilelor de tip 

condominiu (scari de bloc) 
scara  5.700,00  

T10 Spaţii deschise - persoane fizice şi 
juridice mp  92.915.550 

T11 
 

Aviotratament 
ha  

1.600 
 

C. ACTIVITATEA DE DEZINFECŢIE  
T12  Clădiri aparţinând Primariei ..........  

(sediu principal şi sedii secundare, 
grădiniţe, şcoli, centre sociale, 
cantine, spitale, muzee etc.) mp 

mp 

 

1.850.000,00 

 

D. TRATAMENTE FITOSANITARE —  la cererc    
T13 i Combatere boli si daunatori la arbori buc 1   

E. DEZINFECTIE - la cerere — in caz de epidemii, pandemii sau situatii 
excepionale 

  

 ' Dezinfectie — spatii exterioare , mp        
T14 Dezinfectie — spatii interioare mp    

 F. Tarife dezinsecţie pentru alţi vectori — la cerere   
T15 Căpuşe mp    
T16 Ploşniţe mp   ___, 

T17 Purici mp    
T18 Gândaci mp    
T19 Viespi cuib    
T20 Fumici mp    

TOTAL VALOARE ANUALA (A+B+C) LEI FĂRĂ TVA    
 


