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Informatii generale

DENUMIRE ACHIZITIE: SERVICII DE DEZINFECTIE PRIN NEBULIZARE Data publicare: 18.08.2022 11:02

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

Data finalizare: 18.08.2022 12:09

Finantare prin fonduri comunitare: Nu Data de raspuns a ofertantului: 18.08.2022 11:55

Tip de contract: Servicii Data de raspuns a autoritatii contractante: 18.08.2022 12:09

Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta Operator economic

Denumire: DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR
3

Denumire: S.C. CLEAN MEDICAL S.R.L.

CUI: 41585182 CUI: 42487182

Adresa: Strada: Sfânta Vineri, Nr. 32, Sector: 3, Judet: Bucuresti,
Localitate: Bucuresti, Cod postal: 030205

Adresa: Strada: Grigore Alexandrescu, Nr. 67, Sector: 1, Judet:
Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: -

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

Telefon: +40 213275145 Telefon: +40 765700100

E-mail: daniela.borangic@ditl3.ro E-mail: contact@cleanmedical.ro

Website: www.ditl3.ro Website: www.cleanmedical.ro

Informatii cumparare directa

Descriere Servicii complete de dezinfecție și decontaminare împotriva Covid19.
Echipamentele utilizate sunt printre cele mai perfomante existente în
acest domeniu de activitate. Folosim cele mai eficiente substanțe și
avem grijă ca operatorii noștri să fie instruiți la zi, în conformitate cu
normele în vigoare. Obiectivul este prestarea serviciilor de
dezinfecție și decontaminare, cu respectarea tuturor condițiilor de
sănătate și securitate, urmărind și implementând proceduri dovedite
ca eficiente în statele grav afectate de pandemie. Echipamentele cu
ultrasunete și sistem 3D de nebulizare asigură o dezinfecție
completă pentru toate încăperile. Pentru spații dotate cu
echipamente electronice, operatorii au în dotare pistoale pentru
dezinfecție în câmp electrostatic, special concepute pentru
dezinfecția echipamentelor electronice (PC, laptop, monitoare,
imprimante, etc) Substanțele folosite de compania noastră sunt
avizate de Comisia Națională pentru produse biocide din cadrul
Ministerului Sănătății din România și de European Chemicals Agency
E.C.H.A. Oferta noastră include: ► deplasare în vederea evaluării
intervenției; ► consultanță de specialitate; ► deplasarea echipei și a
aparaturii necesare; ► intervenție în regim de urgență, în 30 de
minute de la plasarea comenzii; ► manoperă; ► substanțele și
materialele folosite; ► certificat de execuție a lucrării și procesul-
verbal de execuție. Clean Medical S.R.L. este autorizata D.S.P., D.S.V.
si certificata ISO45001, ISO14001, ISO9001

Conditii de livrare Conform prevederi contractuale

Conditii de plata Conform prevederi legale in vigoare

Repere achizitionate Cantitate Valoare achizitie (RON fara TVA)

SERVICII DE DEZINFECTIE
PRIN NEBULIZARE

Solicitata: 19377,50 Pret estimat: 0,70

Numar de referinta: Clean01 Ofertata: 19377,50 Pret de vanzare: 0,70
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Pret de catalog: 0,80 RON/metru cub Valoare estimata: 13.564,25

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

Valoare de vanzare: 13.564,25

Descriere: Clean Medical S.R.L. ofera servicii complete de dezinfecție și decontaminare împotriva Covid-19.
Echipamentele utilizate sunt printre cele mai perfomante existente în acest domeniu de activitate.
Folosim, de asemenea, cele mai eficiente substanțe și avem grijă ca operatorii noștri să fie instruiți la zi, în conformitate cu normele în
vigoare.
Obiectivul Clean Medical S.R.L. este prestarea serviciilor de dezinfecție și decontaminare, cu respectarea tuturor condițiilor de sănătate și
securitate, urmărind și implementând proceduri dovedite ca eficiente în statele grav afectate de pandemie.
Echipamentele cu ultrasunete și sistem 3D de nebulizare asigură o dezinfecție completă pentru toate încăperile. Pentru spații dotate cu
echipamente electronice, operatorii au în dotare pistoale pentru dezinfecție în câmp electrostatic, special concepute pentru dezinfecția
echipamentelor electronice (PC, laptop, monitoare, imprimante, etc)
Substanțele folosite de compania noastră sunt avizate de Comisia Națională pentru produse biocide din cadrul Ministerului Sănătății din
România și de European Chemicals Agency E.C.H.A.
Oferta noastră include:
► deplasare în vederea evaluării intervenției;
► consultanță de specialitate;
► deplasarea echipei și a aparaturii necesare;
► intervenție în regim de urgență, în 30 de minute de la plasarea comenzii;
► manoperă;
► substanțele și materialele folosite;
► certificat de execuție a lucrării și procesul-verbal de execuție.
Clean Medical S.R.L. este autorizata D.S.P., D.S.V. si certificata ISO45001, ISO14001, ISO9001.

TOTAL Valoare de vanzare: 13.564,25 RON
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