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BESMO SERVICES

OFERTA DE SERVICII CURATENIE

Societatea  noastră  va sta  la  dispoziţie  cu  o gama larga de servicii  si 
produse profesionale de curăţenie Răspundem cu promptitudine tuturor cerinţelor 
in  materie  de  curăţenie,  oferim  soluţii  eficiente,  seriozitate,  rapiditate  si 
flexibilitate.

Deţinem aparatura si  detergenţi  profesionali,  echipamente la cele  mai 
înalte standarde si norme europene. 

OFERTA DE PRETURI:

1. Curăţenie de întreţinere: 2 – 2,5 lei/mp/interventie
Servicii incluse:

• aspirarea covoarelor, mochetelor
• aspirarea si spălarea pardoselilor (gresie, mozaic, marmura, parchet)
• ştergerea prafului de pe mobilier, aparatura de birou, uşi si pervazuri
• curăţarea/dezinfectarea grupuri sanitare (folosind, pentru anumite suprafete, 

abur de inalta presiune)
• curăţarea/dezinfectarea bucătăriei (mobilier, chiuveta, suprafete exterioare 

aparatura electrocasnica)
• curăţarea scrumierelor, înlocuirea sacilor menajeri, colectarea si 

transportarea gunoiului
• aerisirea si odorizarea încăperilor



2. Curăţenie generala: 3,5 lei/mp/interventie

Servicii incluse:
• aspirarea covoarelor, mochetelor
• aspirarea si spălarea pardoselilor (gresie, mozaic, marmura, parchet)
• curăţarea/dezinfectarea grupuri sanitare
• curăţarea/dezinfectarea bucătăriei - mobilier, chiuveta, suprafete exterioare 

aparatura electrocasnica - (folosind, pentru anumite suprafete, abur de inalta 
presiune)

• ştergerea prafului de pe mobilier, aparatura de birou, uşi si pervazuri
• ştergerea corpurilor de iluminat, difuzoarelor, instalaţii aer condiţionat, 

caloriferelor
• stergerea de praf a jaluzelelor
• ştergerea prafului de pe ramele tablourilor, partea superioara a mobilierului, 

îndepărtarea pânzei de păianjen
• curăţarea scrumierelor, înlocuirea sacilor menajeri, colectarea si 

transportarea gunoiului
• tratarea cu soluţii protectoare a suprafeţelor de lemn, sticla, inox
• spălarea geamurilor (accesibile), pervazurilor, uşilor si a tocariei
• curăţatul teraselor
• aerisirea si odorizarea încăperilor.

3. Curăţenie birouri: 2,5 – 4,7 lei/mp/luna

Servicii incluse:
• aspirarea covoarelor, mochetelor - saptamanal
• aspirarea si spălarea pardoselilor (gresie, mozaic, marmura, parchet) - zilnic
• ştergerea prafului - zilnic
• curăţarea/dezinfectarea grupuri sanitare - zilnic
• curăţarea/dezinfectarea bucătăriei  - zilnic
• curăţarea scrumierelor, înlocuirea sacilor menajeri, colectarea si 

transportarea gunoiului - zilnic
• aerisirea si odorizarea încăperilor - zilnic



4. Curăţare / spălare  geamuri / suprafeţe vitrate:  3 lei/mp/faţetă 

Servicii incluse:
Curăţarea  geamurilor  si  suprafeţelor  vitrate,  utilizând  produse  specifice  sau  (la 

cerere) aparatura ecologica pe baza de aburi de înaltă presiune, eliminând astfel factorul toxic 
al produselor tradiţionale.

5. Curăţare mochete / covoare:  4 lei/mp

Servicii incluse:
Curăţarea  mochetelor  si  covoarelor  utilizând  produse  profesionale,  prin  metoda 

injecţie-extracţie.

6. Curatare aparatura de birou: 2 – 2,5 lei/mp

Servicii incluse:
Stergerea  amanuntita  a  aparaturii,  curatarea  cablurilor,  prelungitoarelor, 

monitoarelor, etc.

7. Apartament / vila: curăţenie generala / curăţenie întreţinere
− Garsoniera 200 lei 140 lei
− Apartament 2 camere 300 lei 240 lei
− Apartament 3 camere 400 lei 320 lei
− Apartament 4 camere 500 lei 400 lei
− Vila < 200 mp 600 lei 480 lei
− Vila > 200 mp 900 lei 720 lei



Din dorinţa de a oferi servicii cat mai accesibile, societatea noastră va 

pune  la  dispoziţie  o  oferta  avantajoasa  de  abonamente,  venind  astfel  in 

întâmpinarea celor mai variate cerinţe

OFERTA DE ABONAMENTE LUNARE – PERSOANE JURIDICE:

Abonament Ce oferă? Valoare Contracte
< 6 luni

Contracte
> 6 luni

Suprafata 
minima

Office 1 Curăţenie întreţinere 
birouri zilnica

8,5 lei/mp 4,7 lei/mp 4,5 lei/mp 200 mp

Office 2 Curăţenie întreţinere 
birouri 3 zile/saptamana

7 lei/mp 4,3 lei/mp 4,0 lei/mp 200 mp

Office 3 Curăţenie întreţinere 
birouri 2 zile/saptamana

5,6 lei/mp 2,7 lei/mp 2,5 lei/mp 300 mp

Tip 1 1 curăţenie generala  +
3 curăţenii întreţinere

9,5 lei/mp 7 lei/mp 5,5 lei/mp 100 mp

Tip 2 4 curăţenii întreţinere 8 lei/mp 6,5 lei/mp 5 lei/mp 100 mp

Tip 3 8 curăţenii întreţinere 16 lei/mp 12 lei/mp 10 lei/mp 100 mp

* Preturile exprimate in acest tabel sunt pe luna

NOTA: 

• Preturile nu conţin TVA si sunt negociabile in funcţie de suprafeţe si ritmicitate

• Preturile sunt  pentru suprafetele minime corespunzatoae fiecarui tip de abonament; 
suprafetele mai mici sunt considerate ca avand suprafata minima.

Ex 1 : Pentru o suprafata de 200 mp, daca se opteaza pentru un abonament Office 2 pe o 
perioada mai mare de 6 luni:   200 mp x 4,0 lei/mp = 800 lei

Asadar, cu 800 lei pe luna, veti beneficia de curatenie de intretinere saptamanal, 3 zile pe 
saptamana.

Ex 2 : Pentru o suprafata de 100 mp, daca se opteaza pentru un abonament Tip 1 pe o 
perioada mai mare de 6 luni:  100 mp x 5,5 lei/mp = 550 lei

Asadar, cu 550 lei pe luna, veti beneficia de 1 curatenie generala plus 3 curatenii de intretinere.
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