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                                                 Oferta prestari servicii de curatare/igienizare spatii  
                                                    

 
                        Serviciile de dezinfectie/igienizare se realizeaza la cerere ,ori de cate ori este  

              nevoie neutralizand rapid agentii patogeni .este o interventie de contact care distruge  

              toti virusii  prezenti in spatiile tratate conform indicatiilor din fisa tehnica a produsului . 

                                       

                    Propunere tehnică /finanaciara: 

  Personal : angajații  sunt instruiți cu cele mai noi procedee și metode din domeniu și cunosc din punct de  

  vedere tehnic  si practic soluțiile  și echipamentele din dotare. Fiecare angajat este echipat cu combinezon ,   

  mănuși si masti protectie , botosei , ochelari .Personalul este angajat cu carte de muncă, stabil, fiind atent  

  selecționat, având control medical si cazier  curat.  

                   Aparatura -atomizoare si pompe speciale; 

             Igienizarea /dezinfectarea unui spatiu presupune urmatoarele etape , dar se poate realiza si  

             individual la cerere : 

Nr 

crt  

Descriere servicii - Dezinfectarea/igienizarea suprafetelor –metoda 

de combatere a infectiilor si microorganismelor . Se folosesc produse  

cu spectru larg de actiune (bactericida,virucida,fungicida,sporicida) 

       Tarife aplicate 

                 ron 

1. Servicii de curatenie generala – se curata si spala toate 

suprafetele(geamuri,mobilier,pardoseli )si se pregatesc 

pentru procedeul de dezinfectie/igienizare 

2 ron/mp -8 ron /mp aprox. 

Pretul final se stabileste in 

functie de suprafata ,gradul de 

murdarie si particularitatile 

spatiului in urma unei evaluari . 

2. Dezinfectare cu pompe speciale si atomizoare –- prin acest proces de 

dezinfectare se ating toate suprafetele (colturi , muchii , spatii greu 

accesibile,pereti ,mese de lucru ) 

 

< 100 mp =230 ron  

101-500mp =1.6 ron/mp  

501-1000mp =1.3 ron/mp  

1001-3000mp=1.00 ron/mp  

30001-5000mp= 0.8 ron /mp  

>5000 mp = 0.6 ron /mp  
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3. Dezinfectare cu laveta – se sterg manual suprafetele accesibile cu 

dezinfectanti specifici( estimativ intr-o ora un operator dezinfecteaza 

aproximativ 100 mp) 

60 ron /ora/operator  

4. Stergerea si curatarea spatiilor dupa dezinfectie – se vor efectuat 

servicii de stergere a suprafetelor igienizate doar cu apa.  

45 ron/ora/opertator  

                   Tarifele sunt orientative si negociabile in functie de suprafata exacta . 

NOTA : 

                   

                  - In timpul efectuarii dezinfectiei in spatiul respectiv nu trebuie sa existe nici o persoana . 

                     - dupa efectuarea dezinfectiei timp de 2 ore spatiul va fi inchis si evacuat ; 

                     - se vor aerisi incaperile aprox. o ora si se vor spala doar cu apa curata ; 
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Pastrează-ți imaginea curată cu OneWay Cleaning. Experiența noastră în domeniul curățeniei 

însumează peste 13 ani, ceea ce ne recomandă ca partenerul ideal pentru afacerea 

dumneavoastră! 
  

Oferta este valabila pe perioada 30.03.2020-15.042020 

 

 

 

 

                             

 


