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Servicii D.D.D. (Dezinfecție, Dezinsecție, Deratizare)
Oferta Generala
GEFRO ACTIV BUSINESS PREST S.R.L. este o companie privată cu capital integral
românesc, specializată în servicii profesionale D.D.D. (Dezinfecție, Dezinsecție și Deratizare) inca
din anul 2013 ne desfasuram activitatea la nivel national si dispunem de o tehnologie moderna,
avansata:
-

masini dotate cu echipamente specializate pentru pulverizare;

-

elicopter pentru dezinsectie aeriana adaptata in functie de nevoia fiecarei comune;

-

pompe specializate cu pulverizare pentru efectuarea serviciilor DDD;

- agenti DDD autorizati cu experienta de peste 20 ani in domeniu;
In portofoliul nostru de clienti regasiti peste 1500 de beneficiari (restaurante, instutitii
publice, spatii comerciale alimentare, scoli, gradinite).

III. Ofertă preț servicii : Agenti economici si institutii publice.
Oferim din anul 2013 agentilor economici din toate domeniile de activitate un program
trimestrial complet de servicii D.D.D, pentru combaterea si prevenirea raspandirii
insectelor, rozatoarelor si a germenilor patogeni.
Oferta pentru suprafetele mai mici de 100 mp
Nr.

Actiunile prestate in

Numarul de

crt.

urma unei interventii

interventii intr-un
an

1

Valoare unei interventii

DEZINFECȚIE
dezinfectant spumant

2

DEZINSECȚIE
soluție de șoc
soluție de remanență

3

4

Suprafete < 100 mp
100 RON

DERATIZARE
capcane adezive
statii de
intoxicare

Prețurile sunt exprimate in Ron si nu conțin TVA.
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Oferta pentru suprafetele cuprinse intre 101 mp si 200 mp
Nr.

Actiunile prestate in

Numarul de

crt.

urma unei interventii

interventii intr-un
an

1

Valoare unei interventii

DEZINFECȚIE
dezinfectant spumant

2

DEZINSECȚIE
soluție de șoc
soluție de remanență

3

4

Suprafete intre
101 mp – 200 mp = 150 RON

DERATIZARE
capcane adezive
statii de
intoxicare

Prețurile sunt exprimate in Ron si nu conțin TVA.

Oferta pentru suprafetele cuprinse intre 201 mp si 300 mp
Nr.

Actiunile prestate in

Numarul de

crt.

urma unei interventii

interventii intr-un
an

1

Valoare unei interventii

DEZINFECȚIE
dezinfectant spumant

2

DEZINSECȚIE
soluție de șoc
soluție de remanență

3

4

Suprafete intre
201 mp – 300 mp = 200 RON

DERATIZARE
capcane adezive
statii de
intoxicare

Prețurile sunt exprimate in Ron si nu conțin TVA.

Oferta pentru suprafetele cuprinse intre 301 mp si 400 mp
Nr.

Actiunile prestate in

Numarul de

crt.

urma unei interventii

interventii intr-un
an

1

Valoare unei interventii

DEZINFECȚIE
dezinfectant spumant

2

DEZINSECȚIE
soluție de șoc
soluție de remanență

3

4

Suprafete intre
301 mp – 400 mp = 250 RON

DERATIZARE
capcane adezive
statii de
intoxicare

Prețurile sunt exprimate in Ron si nu conțin TVA.
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Oferta pentru suprafetele cuprinse intre 401 mp si 500 mp
Nr.

Actiunile prestate in

Numarul de

crt.

urma unei interventii

interventii intr-un
an

1

Valoare unei interventii

DEZINFECȚIE
dezinfectant spumant

2

DEZINSECȚIE
soluție de șoc
soluție de remanență

3

4

Suprafete intre
401 mp – 500 mp = 300 RON

DERATIZARE
capcane adezive
statii de
intoxicare

Prețurile sunt exprimate in Ron si nu conțin TVA.

Oferta pentru suprafetele cuprinse intre 501 mp si 600 mp
Nr.

Actiunile prestate in

Numarul de

crt.

urma unei interventii

interventii intr-un
an

1

Valoare unei interventii

DEZINFECȚIE
dezinfectant spumant

2

DEZINSECȚIE
soluție de șoc
soluție de remanență

3

4

Suprafete intre
501 mp – 600 mp = 350 RON

DERATIZARE
capcane adezive
statii de
intoxicare

Prețurile sunt exprimate in Ron si nu conțin TVA.
Pentru interventiile aflate in localitatile limitrofe se percepe o taxa suplimentara de 50 Ron

Oferta pentru suprafetele cuprinse intre 601 mp si 700 mp
Nr.

Actiunile prestate in

Numarul de

crt.

urma unei interventii

interventii intr-un
an

1

Valoare unei interventii

DEZINFECȚIE
dezinfectant spumant

2

DEZINSECȚIE
soluție de șoc
soluție de remanență

3

DERATIZARE
capcane adezive
statii de

4

Suprafete intre
601 mp – 700 mp = 400 RON
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intoxicare

Prețurile sunt exprimate in Ron si nu conțin TVA.

Oferta pentru suprafetele cuprinse intre 701 mp si 800 mp
Nr.

Actiunile prestate in

Numarul de

crt.

urma unei interventii

interventii intr-un
an

1

Valoare unei interventii

DEZINFECȚIE
dezinfectant spumant

2

DEZINSECȚIE
soluție de șoc
soluție de remanență

3

4

Suprafete intre
701 mp – 800 mp = 450 RON

DERATIZARE
capcane adezive
statii de
intoxicare

Prețurile sunt exprimate in Ron si nu conțin TVA.
Pentru interventiile aflate in localitatile limitrofe se percepe o taxa suplimentara de 50 Ron

Oferta pentru suprafetele cuprinse intre 801 mp si 1.000 mp
Nr.

Actiunile prestate in

Numarul de

crt.

urma unei interventii

interventii intr-un
an

1

Valoare unei interventii

DEZINFECȚIE
dezinfectant spumant

2

DEZINSECȚIE
soluție de șoc
soluție de remanență

3

4

Suprafete intre
801 mp – 1.000 mp = 500 RON

DERATIZARE
capcane adezive
statii de
intoxicare

Prețurile sunt exprimate in Ron si nu conțin TVA.
Pentru interventiile aflate in localitatile limitrofe se percepe o taxa suplimentara de 50 Ron

Oferta pentru suprafetele cuprinse intre 1.001 mp si 2.000 mp

SC GEFRO ACTIV BUSINESS PREST SRL
Sediul social: Bucov, Nr. 2A, Judetul Prahova
CUI: 31075208 Registrul Comertului: J29/30/2013
Telefon: 0722677936 Email: office@consultanta-mediu-deratizare.ro
Site: www.consultanta-mediu-deratizare.ro
Actiunile
Numarul de
Valoare totala a unei interventii
Nr.
Tariful fiecarei
crt.

prestate in

actiuni

urma unei
1

un an

interventii
DEZINFECȚIE
dezinfectant spumant

2

DEZINSECȚIE
soluție de șoc
soluție de remanență

3

interventii intr-

DERATIZARE
capcane adezive
statii de
intoxicare

ce cuprinde toate tipurile de actiuni
(deratizare, dezinsectie si
dezinfectie)

DEZINFECȚIE
0.15 RON / mp

DEZINSECȚIE
0.15 RON / mp

4

Suprafete intre
1.001 mp – 2.000 mp = 0.45 Ron/mp

DERATIZARE
0.15 RON / mp

Prețurile sunt exprimate in Ron si nu conțin TVA.

Oferta pentru suprafetele cuprinse intre 2.001 mp si 5.000 mp

Nr.

Actiunile

Tariful fiecarei

Numarul de

Valoare totala a unei interventii

crt.

prestate in urma

actiuni

interventii intr-

ce cuprinde toate tipurile de actiuni

un an

(deratizare, dezinsectie si dezinfectie)

4

Suprafete intre
2.001 mp – 5.000 mp = 0.39 Ron/mp

unei interventii
1
2
3

DEZINFECȚIE

DEZINFECȚIE

dezinfectant spumant

0.13 RON / mp

DEZINSECȚIE

DEZINSECȚIE

soluție de șoc
soluție de remanență

0.13RON / mp

DERATIZARE
capcane adezive
statii de
intoxicare

DERATIZARE
0.13 RON / mp

Prețurile sunt exprimate in Ron si nu conțin TVA

Oferta pentru suprafetele cuprinse intre 5.001 mp si 10.000 mp

Nr.
crt.

Actiunile
prestate in

Tariful fiecarei

Numarul de

Valoare totala a unei interventii

actiuni

interventii intr-

ce cuprinde toate tipurile de actiuni

urma unei
1

interventii
DEZINFECȚIE
dezinfectant spumant

un an

(deratizare, dezinsectie si
dezinfectie)

DEZINFECȚIE
0.11 RON / mp
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DEZINSECȚIE
2
DEZINSECȚIE
3

soluție de șoc
soluție de remanență

0.11 RON / mp

DERATIZARE

DERATIZARE

capcane adezive
statii de
intoxicare

0.11RON / mp

4

Suprafete intre
5.001 mp – 10.000 mp = 0.33 Ron/mp

Prețurile sunt exprimate in Ron si nu conțin TVA.

➢ Prețurile cuprind toate cele trei operațiuni (dezinfecție, dezinsecție și dratizare) și sunt
adaptate unui program trimestrial.
➢ Societățile care au mai multe puncte de lucru vor beneficia de 10% reducere.

➢ Prețurile au un caracter informativ, cel final stabilindu-se în funcție de suprafață, grad de
infestare, numărul de obiective, etc.
➢ Pentru o oferta cat mai exacta va rugam sa trimiteti o cerere de oferta pe adresa noastra
office@consultanta-mediu-deratizare.ro
➢ CURATENIE-DDD oferă consultanță gratuită în domeniul DDD la numarul de telefon
0722677936 sau pe adresa noastra de e-mail: office@consultanta-mediu-deratizare.ro
➢ CURATENIE-DDD asigură confidențialitatea eventualelor probleme sesizate în
unitatea dumneavoastră, atât pe perioada contractuală, cât și după încheierea
acesteia.

