În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu
sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, prin Direcţia
Regională Cluj, din Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr. 28, intenţionează să achiziţioneze materiale de
curățenie.
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Cluj, Tel. 0372845742,
Fax: 0264-484077, în atenţia: Dana OLTEAN, email: dana.oltean@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directă
1. Tip contract: Produse
2. Denumira achiziţiei:
Comandă scrisă sau contract având ca obiect furnizare materiale de curățenie. Procedura este
împărţiă în 11 loturi.
3. CPV: 18936000-9, 19212300-8, 19640000-4, 30237251-3,33711900-6,
33761000-2, 33763000-6, 39224300-1, 39525100-9, 39811000-0, 39831240-0
4. Descrierea contractului
Produsele trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de
sarcini anexat.
5. Valoarea estimată fără TVA – 15.652,50 Lei (245,00 lei pentru lotul nr.1, 76,00
lei pentru lotul nr.2, 542,00 lei pentru lotul nr.3, 1.147,50 lei pentru lotul nr. 4,
306,00 lei pentru lotul nr.5, 2.800,00 lei pentru lotul nr.6, 2.600,00 pentru lotul
nr.7, 818,00 lei pentru lotul nr.8, 498,00 lei pentru lotul nr.9, 498,00 lei pentru
lotul nr.9, 4.685,00 lei pentru lotul nr.10, 1.935,00 lei pentru lotul nr.11)
6. Condiţii contract sau comandă:
În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai
mare de 14 (paisprezece) zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii scrise
transmise de către ANCOM (sau de la semnarea contractului de către ambele părţi). Oferta
trebuie sa fie semnată şi ştampilată. Ofertantul trebuie să prezinte în oferta sa datele de
idetificare, date de contact.
Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15%
din valoarea contractului sau a comenzii, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea
corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către
ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.

În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, furnizorul are obligaţia de
a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.
Locul de livrare este Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr.28. La livrare produsele vor fi însoţite de
cel puţin următoarele documente: aviz de însoţire marfă, declaraţii de conformitate/certificate de
calitate, certificate de garanţie, manual de utilizare în limbile română sau engleză.
Perioada de garanție acordată produselor livrare este de 12 (douăsprezece) luni şi curge de
la data recepţiei acestora.
În perioada de garanţie furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor livrate
în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru ANCOM; în cazul
în care perioada de rezolvare a defecţiunilor depăşeşte 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare,
precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor, furnizorul are obligaţia de a
înlocui în același termen de 10 zile lucrătoare produsul defect/necorespunzător cu altul nou, cu
performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri ANCOM; produsul
înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de garanţie de 12 (douăsprezece) luni, care curge de la
data înlocuirii acestuia, respectiv de la data recepţiei acestuia.
Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecţiunilor produselor livrate în perioada de
garanţie, incluzând fără limitare preluarea, predarea şi transportul de la şi la locaţia ANCOM sunt în
sarcina furnizorului.
În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile referitoare la perioada de garanţie,
furnizorul datorează ANCOM penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea, fără TVA, a prezentei
comenzi, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor, fără nicio
formalitate prealabilă de punere în întârziere.
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că produsele furnizate nu încalcă şi nu vor încălca
în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi
va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de livrarea produselor care fac
obiectul prezentei achiziţii. Se va prezenta preţul unitar pe bucată şi preţul total, conform anexei
nr.1 .Procedura este împărţită în 11 loturi. În situaţia în care un ofertant depune oferte pentru
mai multe loturi are obligaţie de a prezenta propunerea financiară distinct, pentru fiecare lot în
parte ofertat, conform anexei nr.1. Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor
contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulării
Contractului/Comenzii.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat.
Conditii de plată: Furnizorul va emite factura pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua, nr.
2, sector 3, Bucureşti, CUI: 14751237, cont: RO24TREZ23F850100200101X, A.T.C.P.M.B. şi se va
transmite la adresa: ANCOM DR Cluj din Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28.
Plata pretului se va efectua numai după recepţia produselor.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de furnizor, primita şi acceptata de ANCOM, si
in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in
perioada 24-31 a lunii.
În situaţia in care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în
termen de maxim 30 de zile de la data recepţiei produselor si in conformitate cu prevederile art. 36
alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii.
În situaţia în care factura este primită după recepţia produselor, ANCOM are dreptul de a
efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii si in conformitate cu
prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plati partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.

7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea furnizorului:
1) Capacitatea tehnică : propunerea tehnică va fi prezentată în conformitate cu
cerinţele minime obligatorii prevăzute în – Caietul de sarcini.
Pentru ca ofera să fie considerată admisă trebuie să îndeplinească toate cerinţele minime
obligatorii prevăzute în - Caietul de sarcini.
În acest scop, ofertantul are obligaţia de a prezenta, propunerea tehnică care va
conţine, un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor conţinute în Caietul de sarcini, prin care
să se demonstreze corespondenţa ofertei tehnice cu cerinţele respective.
Se admite, ca Propunere tehnică şi prezentarea, a unei declaraţii pe propria răspundere a
reprezentantului legal din care să rezulte că operatorul economic înţelege să respecte toate
cerinţele minime obligatorii din- Caietul de sarcini.
2) Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al
ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate
cerinţele/condiţiile precizate în prezenta solicitare de ofertă.
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul total cel mai scăzut / lot, in Lei, fara TVA.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 21.04.2015 (inclusiv), prin fax la nr. 0264484077 sau prin email la adresa dana.oltean@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau prin
poştă la Registratură – sediul ANCOM DR Cluj din Mun. Cluj Napoca, Cod poştal 400217, Str.
Câmpeni, Nr. 28.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 21.04.2015 (inclusiv), nu va
fi luată în considerare.
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să
prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/
Oficiul Regional Achiziţii Cluj”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM
nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 21.06.2015.
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini şi anexa 1, pot fi vizualizate şi pagina de internet a
ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.

CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare
ofertant propunerea tehnică.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

I.

Obiectul caietului de sarcini : furnizarea de materiale de curăţenie
Lot 1 - Saci aspirator;
Lot 2 – Pânză;
Lot 3 – Saci și pungi din polipropilenă pentru deșeuri;
Lot 4 – Truse de curățat pentru computer;
Lot 5 – Săpun;
Lot 6 – Hârtie igienică;
Lot 7 – Șervețele din hârtie pentru mâini;
Lot 8 – Mături, perii și alte articole de menaj;
Lot 9 – Cârpe de șters praful;
Lot 10 – Parfumuri și deodorizante de interior;
Lot 11 – Produse de curățenie.

II.

Caracteristici tehnice :

Nr.
Denumire
crt.
produs
Lot 1 - Saci aspirator
1
Saci aspirator
diverse tipuri
–
5 buc./set

Lot 2 – Pânză
2
Finet

Descriere produs

U.M.

Cantitate

- tip produs: sac aspirator, petru aparatul din
dotare, model PHILIPS Triathlon 2000 turbo
system;
- să fie confecţionat din hârtie;
- 2 straturi de filtrare;
- să aibă suport carton;
- să fie cu siguranţă închidere capac sac;
- să fie cu siguranţă închidere sac;
- dimensiuni sac:
150mm x 190mm x 410mm;
(gr.)
(l)
(h)
- dimensiuni carton:
55mm x 120mm x 138mm;
(diametru
(l)
(L)
orificiu)
- ambalajul şi produsul să fie confecţionat
din material ce se poate recicla;
- să fie conform cu legislaţia UE;
- să fie produs certificat ISO;
- ambalare: set ( 5 buc./set );
- unitate de vânzare: 1 set = 5 buc.

set

5

-

ml

8

tip produs: material - finet;
tip: ţesătură din bumbac 100%;
lăţimea materialului: 90 cm;
culoare: albă;
utilizare: ştergere praf;
unitate de vânzare: metru liniar (ml).

Lot 3 – Saci și pungi din polipropilenă pentru deșeuri
3
Saci menajeri - tip produs: saci menajeri pt. pubele gunoi;
120 l –10buc. - tip: saci din polietilenă de înaltă densitate
(HDPE);
- proprietăţi saci menajeri: - rezistenţi;
- etanşi;
- rolaţi;
- capacitate: 120 l;
- dimensiuni: 70 cm x 110 cm;
- culoare saci: negru;
- să fie conform cu legislaţia UE;
- să fie produs certificat ISO;
- ambalare: rolă (1 rolă = 10 buc)
- unitate de vânzare: 1 rolă = 10 buc.
4
Saci menajeri - tip produs: saci menajeri;
30 l – 50 buc.
- tip: saci din polietilenă de înaltă densitate
(HDPE);
- proprietăţi saci menajeri: - rezistenţi;
- etanşi;
- rolaţi;
- capacitate: 30 l;
- dimensiuni: 50 cm x 60 cm;
- culoare saci: negru;
- să fie conform cu legislaţia UE;
- să fie produs certificat ISO;
- ambalare: rolă (1 rolă = 50 buc.)
- unitate de vânzare: 1 rolă = 50 buc.
5
Saci menajeri - tip produs: saci menajeri;
60 l – 20 buc.
- tip: saci din polietilenă de înaltă densitate
(HDPE);
- proprietăţi saci menajeri: - rezistenţi;
- etanşi;
- rolaţi;
- capacitate: 60 l;
- dimensiuni: 60 cm x 80 cm;
- culoare saci: negru;
- să fie conform cu legislaţia UE;
- să fie produs certificat ISO;
- ambalare: rolă (1 rolă = 20 buc.)
- unitate de vânzare: 1 rolă = 20 buc.
Lot 4 – Truse de curățat pentru computer
6
Spray de
- tip produs: set de curăţare tastatură şi
curătat
monitor: spray cu pompă + şerveţele
tastatura si
absorbante;
monitor, fără
- kit – ul conţine:
alcool, 125
- spray cu pompă de lichid de
ml, spray cu
pulverizare, cu 125 ml lichid;
pompă+șer- şerveţele uscate, absorbante
vețele uscate
(min.20);
- să curețe fără a lăsa urme/scame;
- să aibă efect antistatic şi bactericid
prelungit;
- să fie biodegradabil;
- utilizare: pt. curăţat monitoare,tastaturi;
- ambalare: set;
- unitate de vânzare: 1 set= 1 spray+
şerveţele.

rolă

22

rolă

38

rolă

22

set

51

Lot 5 – Săpun
7
Săpun lichid –
bidon 5 l

8

Săpun pastă
pentru mâini

- tip produs: săpun lichid cu glicerină;
- compoziţie concentrată;
- proprietăţi săpun lichid:
- vâscos, - vâscozitate adaptată pentru
sistemele de dozat;
- omogen;
- pH neutru;
- să conţină aditivi de protecţie a pielii;
- să aibă o bună omogenizare în apă
rece;
- să fie testat şi avizat dermatologic;
- produsul să fie conform cu normele UE;
- ambalare: bidon 5 l.
- unitate de vânzare: bidon 5 l.
- tip produs: săpun pastă pt. mâini;
- tip: aspect - pastă abrazivă;
- Ph = neutru;
- să conţină ingredienţi emulsifianţi - să nu
atace ţesutul epidermic;
- să fie plăcut mirositor;
- produsul să fie destinat pentru curăţarea
mâinilor murdare de ulei, tușuri
tipografice,vaseline;
- să fie avizat de Ministerul Sănătăţii – testat
dermatologic
- produsul să fie conform cu normele UE;
- unitate de vânzare: kg.

Lot 6 - Hârtie igienică
9
Hârtie igienică - tip produs: hârtie igienică pe rolă;
- 100% din celuloză, NU DIN HÂRTIE
RECICLATĂ;
- culoare: diverse culori;
- nr. straturi hârtie: 2;
- dimensiune rolă: 17-19 ml de hârtie;
- să fie porţionată, pretăiată şi gofrată;
- să fie compactă – și să prezinte densitate
echivalentă sau similară cu cea a brandului
ZEWA;
- rola să fie bine strânsă pe tubul de carton
din mijloc;
- cu miros plăcut;
- să fie testată dermatologic;
- să fie biodegradabilă;
- ambalare: bax cu 10 buc;
- unitate de vânzare: buc.
Lot 7 – Șervețele din hârtie pentru mâini
10 Prosop hârtie
- tip produs: rolă prosop hârtie;
- material: celuloză;
- să prezinte proprietăţi absorbante;
- nr. straturi: 2;
- dimensiune rolă: 11-13 m de hârtie;
- culoare: albă cu model;
- să fie gofrată, porţionată şi pretăiată;
- să aibă dimensiuni: 21cm/22cm X 22cm
/24cm;
- ambalare: set de 2 role;

bidon

9

kg

2

buc.

1.400

set

400

- unitate de vânzare: set (2role/set).
Lot 8 – Mături, perii și alte articole de menaj
11 Racletă
- tip produs: sistem de curăţare a geamurilor:
geamuri
racletă pt. curăţat geamurile;
- racletă dotată cu:
- tijă (coadă) telescopică:
- din 2 (două) segmente:
de dimensiuni: 2 x 1,5m;
- segmentul de bazã este cu striaţii
pentru o rezistenţã sporitã a
mânerului telescopic.
- mâner extensibil articulat, din
aluminiu;
- racletă de 35cm lungime;
- cu lamelă de cauciuc – pe o
parte;
- spălător special de microfibră
(35cm) pt. şters şi lustruit – pe partea opusă.
- să aibă posibilitate de înlocuire a
spălătorului din microfibră din racletă;
- utilizare: pentru curăţarea suprafeţelor la
înălţime;
- produsul să fie conform standardelor UE şi
să aibă certificat ISO;
- unitate de vânzare: buc.(1 buc. = racletă +
spălător de microfibră + tijă telescopică).
12 Mătură cu
- mătură sorg + coadă de lemn;
coadă
- să fie confecţionată din sorg natural;
- să aibă mănunchi bogat;
- compoziţie: sorg ;
- să fie cusută cu 4-5 rânduri de aţă
rezistentă;
- să fie folosită sârmă zincată lpentru
prinderea mănunchiului de sorg de coadă;
- coada: - să fie din lemn;
- lemnul cozii să nu fie noduros;
- dimensiune coadă: 100-120(cm);
- produsul să fie biodegradabil;
- produsul să fie conform cu normele UE şi
standardele ISO;
- unitate de vânzare: buc.
13 Perie rotundă - tip produs: perie rotundă mare;
mare
- utilizare: la îndepărtarea prafului şi a
pânzelor de păianjen, pt. locurile greu
accesibile la înălţime şi în colţuri;
- să aibă formă: de triunghi cu colţurile
rotunjite şi baza în sus – pentru a permite
accesul în colţuri;
- perii să fie lungi şi deşi - pt. colectarea
eficientă a prafului şi a pânzelor de păianjen;
- peria să fie prevăzută cu filet pentru
posibilitatea de a ataşa diferite tipuri de
mâner (lemn, plastic);
- produsul să fie conform cu normele UE şi
certificat ISO;
- unitate de vânzare: buc.
14 Perie WC
- tip produs: perie pt. toaletă (WC);

buc.

7

buc.

6

buc.

2

buc.

17

-

15

Rezervă mop

16

Bureţi spălat
vase

17

Găleată
plastic cu mop

să fie fabricată: din material plastic;
să aibă suport: din material plastic;
culoare: albă;
dimensiuni: - mâner + perie - 34 cm (h);
- mâner: 26 cm (/h);
- diametru perie: 7 cm;
- utilizare: pt. curăţarea toaletei;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: rezervă mop bumbac, pt.
ştergere manuală;
- greutate: 200 grame;
- compoziţie: fire spiralate (şnur bumbac);
- utilizare: curăţare - toate tipurile de
suprafeţe: gresie, parchet de lemn sau
laminat;
- să aibă capacitate de absorbţie a apei;
- să fie prevăzut cu filet pentru posibilitatea
de a ataşa diferite tipuri de mâner (lemn,
plastic);
- ambalare: înfoliat;
- ambalajul să fie confecţionat din polietilenă
tip HDPE ce se poate recicla;
- produsul să fie conform cu normele UE şi
standardele ISO;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: bureţi pt. spălat vase;
- să fie nemetalici;
- să aibă formă ergonomică, cu caneluri;
- să aibă suprafaţă abrazivă pe o parte;
- să nu zgârie suprafeţele;
- dimensiuni:
80mm x 55mm x 30mm;
- să se poate folosi cu detergent de vase,
creme abrazive de curăţat sau alte tipuri de
detergenţi;
- ambalare: înfoliat (set de 10 buc.);
- ambalajul să fie confecţionat din polietilenă
tip HDPE ce se poate recicla;
- produsul să fie conform standardelor UE şi
certificat ISO;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: Set : găleată plastic 10l +
storcător pt. mop + mop + coadă mop;
- mop: de 200 grame;
- coadă mop: - să fie din aluminiu;
- să aibă lungime : 120 cm;
- găleată: - capacitate : 10l;
- să aibă mâner;
- să fie cu storcător pt. mop;
- să fie fabricată : din material
plastic;
- storcător pt. mop :
- să fie fixat şi asigurat prin 3 fante de
găleată;
- să aibă un suport pt. coada mopului;
- unitate de vânzare: set (1 set = găleată +
mop + coadă mop + storcător pt. mop =

buc.

11

buc.

60

set

5

1 buc.).
Lot 9 – Cârpe de șters praful
18 Lavete
- tip produs: lavete universale - set 3 buc.
bucătărie
- compoziţie: 80% poliester, 20% poliamidă;
- set 3 buc.
- dimensiuni: 15cm x 18 cm;
- culoare: diverse culori;
- să aibă capacitate de absorbţie a lichidului;
- să curețe şi să usuce orice suprafaţă, fără a
lăsa urme;
- să poată fi utilizată uscată sau umedă;
- utilizare: pt. curăţenia generală;
- ambalare: set înfoliat – (3 buc./set);
- ambalajul să fie confecţionat din polietilenă
tip HDPE ce se poate recicla;
- unitate de vânzare: 1 set = 3 buc.
19 Lavete
- tip produs: lavete microfibră clasic
microfibră –
– set 5 buc.;
set 5 buc.
- compoziţie: 100% microfibră;
- dimensiuni: 30cm x 30 cm;
- culoare: diverse culori;
- să aibă capacitate de absorbţie şi de
curăţare;
- să fie moale şi să nu zgârie suprafeţele
curăţate;
- să poată fi utilizată: uscată sau umedă;
- laveta să fie reutilizabilă;
- să se poată spăla manual sau automat, cu
detergenţi specifici;
- să se pretează pt. orice tip de suprafaţă pt.
curăţat sau lustruit;
- să cureţe fără a lăsa urme sau pete;
- să curețe scamele;
- să confere strălucire suprafeţelor (sticlă,
etc.)
- utilizare: pt. curăţenia generală - la
curăţenia geamurilor, oglinzilor,
mobilierului, tastaturi, monitoare, etc.;
- ambalare: set înfoliat - 5 buc./set;
- ambalajul să fie confecţionat din polietilenă
tip HDPE ce se poate recicla;
- unitate de vânzare: 1 set = 5 buc.
Lot 10 – Parfumuri și deodorizante de interior
20 Aparat
- tip produs: kit : aparat odorizant pt. WC
odorizant
(aparat plastic + rezervă) ;
plastic WC
- să se amplaseze în vasul WC;
- produsul să fie echivalent sau similar cu
brandul Bref- Duo activ din dotare;
- produsul să respecte specificaţiile tehnice
ale produsului tip ,, Bref- Duo activ ” sau
echivalent;
- produsul să conţină două compartimente:
unul cu parfum de lungă durată şi altul
pentru curăţenie igienică;
- să aibă efect de curăţare, dezinfectare şi
odorizare;
-să aibă efect de lungă durată;
- să dea strălucire WC-ului;
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-rezerva: - să aibă un parfum agreabil:
lotus&lavender, pine, marin – tip
Ocean Fresh;
- să aibă cantitate: 60 ml;
- să fie conform cu legislaţia UE;
- să fie produs certificat ISO;
- unitate de vânzare: 1 bucată =
1 aparat plastic + 1 rezervă de 60ml;
Aparat
- tip produs: kit: aparat odorizant baie odorizant baie non-electric + 1 doză de 10ml;
- odorizant baie microspray să fie echivalent
sau similar cu brandul Glade din dotare;
- kit-ul să conţină: aparat + 1 doză;
- să poată fi acţionat manual, prin apăsare;
- aparatul: să fie confecţionat din plastic
(polietilenă);
- să aibă bandă adezivă, având astfel
posibilitatea de poziţionare pe peretele băii;
- să aibă posibilitatea de schimbare a dozei;
- doza: - să aibă miros: marin - tip Ocean
Fresh;
- să aibă cantitate: 10 ml;
- să fie folosit pentru împrospătarea aerului
din baie, să neutralizeze mirosurile neplăcute
şi să parfumeze;
- să fie conform cu legislaţia UE;
- să fie produs certificat ISO;
- unitate de vânzare:
aparat + 1 rezervă de 10ml = 1 buc.;
Aparat
- tip produs: kit - aparat electric odorizant +
odorizant
rezervă 20ml
birou
- să funcţioneze când este fixat în priză;
- să fie alimentat la priză 220V;
- să aibă reglaj - minim 3 trepte;
- rezerva:- să aibă cantitate: parfum 20 ml;
- să aibă miros: plăcut, agreabil;
- să fie compatibil cu rezervele odorizante
existente în dotare, echivalente sau similare
cu brandul Ambi Pur;
- să fie folosit pt. împrospătarea aerului din
birou;
- să fie conform cu legislaţia UE;
- să fie produs certificat ISO;
- unitate de vânzare:
aparat + 1 rezervă de 20ml = 1 buc.;
Rezervă
- tip produs: doză - rezervă compatibilă cu
odorizant baie aparatul odorizant pt. baie din dotare,
echivalent sau similar cu brandul Glade;
- cantitate: 10 ml;
- să aibe miros: arome plăcute, de preferiţă marin - tip Ocean Fresh;
- să fie conform cu legislaţia UE;
- să fie produs certificat ISO;
- unitate de vânzare:
1 doză de 10ml =1 rezervă = 1 buc.
Rezervă
- tip produs: rezervă aparat odorizant birou;
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pentru
odorizant
birou

- cantitate: parfum 20 ml;
- să aibă miros: plăcut, agreabil;
- să fie compatibil cu aparatele odorizante
birou din dotare, echivalente sau similare cu
brandul – Ambi Pur;
- folosit pt. împrospătarea aerului din birou;
- conform cu legislaţia UE;
- produs certificat ISO;
- ambalare: individual.
- unitate de vânzare: 1 rezervă de 20ml = 1
buc.
25 Rezervă
- tip produs: pastile pișoar;
pastile pisoar
- să fie solubile în apă;
- să aibă parfum: lămâie;
- gramaj: cca 20 gr/buc;
- să ajute la prevenirea blocajelor în ţevi;
- să curețe depunerile de calcar,să împiedice
formarea depozitelor de urină, să dezinfecteze, să absorbă mirosurile neplăcute şi să
difuzeze un miros agreabil - prospeţime de
durată;
- produsul să fie bio-degradabil şi să nu
afectează mediul acvatic;
- să fie conform cu legislaţia UE şi să fie
certificat ISO;
- unitate de vânzare: buc.
26 Rezervă
- tip produs: rezervă aparat odorizant pt. WC
odorizant WC
- să fie compatibil cu aparatele odorizante
existente din dotare echivalent sau similar
cu brandul Bref- Duo activ;
- produsul să respecte specificaţiile tehnice
ale produsului tip ,, Bref- Duo activ ” sau
echivalent;
- produsul să conţină două compartimente:
unul cu parfum de lungă durată şi altul
pentru curăţenie igienică;
- să aibă efect de curăţare, dezinfectare şi
odorizare;
- să dea strălucire WC-ului, răspândind un
parfum agreabil: lotus&lavender, pine,
marin – tip Ocean Fresh;
- să aibă efect de lungă durată;
- cantitate rezervă: 60 ml;
- să fie conform cu legislaţia UE;
- produsul să fie certificat ISO;
- unitate de vânzare: 1 bucată = 1 rezervă de
60ml
Lot 11 – Produse de curățenie
27 Detartrant
- tip produs: detartrant pentru gresie;
gresie
- să nu fie coroziv, să nu conţină clor;
- să fie diluabil cu apă, în orice proporţie;
- să aibă efect strălucitor şi parfumat;
- să curețe şi să dezinfecteze;
- să curețe calcarul şi murdăria de pe
obiectele sanitare (chiuvete, vase de toaletă,
rosturile dintre plăcile de faianţă/gresie);
- să aibă parfum de: lămâie, pin, ocean
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Detergent
geam –
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Detergent
vase
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Detergent WC
(gel)

-

să elimine mirosurile neplăcute;
ambalare: la flacon de 1 l;
să fie conform cu legislaţia UE;
să fie produs certificat ISO.
unitate de vânzare: 1 buc. = 1 flacon de 1l
tip produs: detergent lichid special cu
pulverizator;
- pt. curăţarea suprafeţelor din sticlă:
geamuri, oglinzi – echivalent sau
similar cu brandul Ajax;
- să fie pe bază de alcool – fără spumă la
lustruire;
- să permită lustruire fără urme;
- să aibă efect antistatic;
- să fie prevăzut cu trăgaci: pt. aplicarea
detergentului prin pulverizare;
- să aibă capacitate de curăţare: mare
- să poată fi aplicat direct pe suprafaţa de
sticlă, fără a fi necesară o curăţare în
prealabil cu alt produs;
- ambalajul să fie confecţionat din polietilenă
tip HDPE ce se poate recicla;
- produsul să fie bio-degradabil şi să nu
afecteze mediul acvatic;
- să fie conform cu legislaţia UE;
- să fie produs certificat ISO;
- ambalare: flacon de 500 ml;
- unitate de vânzare: 1 buc. = 1 flacon de
500ml.
- tip produs: detergent lichid pt. vase;
- tip: detergent lichid concentrat – echivalent
sau similar cu brandul Pur;
- utilizare: pt. degresare, eficient şi în apă
rece;
- să aibă parfum: plăcut şi discret de
lămâie/măr;
- culoare: diverse culori;
- ambalajul să fie confecţionat din polietilenă
tip HDPE ce se poate recicla;
- produsul să fie bio-degradabil şi să nu
afecteze mediul acvatic;
- să fie conform cu legislaţia UE;
- să fie produs certificat ISO;
- ambalare: flacon de 1l;
- unitate de vânzare: 1 buc.=1 flacon de 1 l.
- tip produs: detergent WC;
- tip: sub formă de gel;
- să aibă vâscozitate: mare;
- să fie plăcut parfumat;
- să fie destinat spălării şi dezinfectării
obiectelor sanitare ca: chiuvete, vase de WC
- să fie similar brandului Domestos sau
echivalent;
- să fie conform cu legislaţia UE;
- să fie produs certificat ISO;
- ambalare: flacon de 750 ml;
- unitate de vânzare: 1 buc. = 1 flacon de

buc.
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Gel desfundat
chiuveta

- tip produs: gel desfundat chiuveta;
- tip: soluţie-gel cu formulă specială, pt.
desfundarea instalaţiilor sanitare (chiuvete,
vase de toaletă, scurgeri ) - echivalent cu
brandul Mr. Muscolo;
- utilizare:
- să distrugă în timp scurt resturile
alimentare, de săpun, grăsime, etc,
din conductele de scurgere;
- să elimine mirosurile neplăcute din
ţevi;
- să nu distrugă structura ţevilor, indiferent
de structura acestora (plastic/metal);
- ambalajul să fie confecţionat din material ce
se poate recicla;
- produsul să fie bio-degradabil şi să nu
afecteze mediul acvatic;
- să fie conform cu legislaţia UE;
- să fie produs certificat ISO;
- ambalare: flacon de 1000 ml;
- unitate de vânzare: 1 buc. = 1 flacon de
1000ml ;
Detergent
- tip produs: detergent lichid universal;
curăţare
- produs destinat curăţării suprafeţelor din
faianţă
baie: faianţă;
- tip: lichid - soluţie universală de curăţat –
echivalent sau similar brandului AJAX
FLORAL;
- să fie diferit de detergenţii de vase/rufe;
- ambalajul să fie confecţionat din polietilenă
tip HDPE ce se poate recicla;
- produsul să fie bio-degradabil şi să nu
afecteze mediul acvatic;
- să fie conform cu legislaţia UE;
- să fie produs certificat ISO;
- ambalare: flacon de 1000 ml;
- unitate de vânzare: 1 buc. = 1 flacon de
1000ml .
Detergent
- tip produs: detergent pudră pt. ţesături;
praf spălare
- pt. spălare manuală;
manuală
- hipoalergenic, potrivit pt. pielea sensibilă;
- să poată fi folosit: atât cu apă rece cât şi
fierbinte;
- produsul să fie uşor biodegradabil;
- ambalaj: reciclat/reciclabil;
- unitate de vânzare: kg.
Spray mobilier - tip produs: spray mobilier;
- soluţie clasică pentru curăţat şi lustruit
mobilierul – similar cu PRO MAX sau
echivalent;
- utilizare: pt. toate suprafeţele (lemn,
plastic, inclusiv aparate electronice);
- să îndepărteze praful şi murdăria şi să
confere strălucire;
- flaconul să fie prevăzut cu trăgaci: pt.
aplicare prin pulverizare;
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Cremă pastă
de curăţire
(CIF)

36

Degresant pt.
faianţă

ambalajul: să fie reciclabil;
produsul să fie bio-degradabil;
să fie conform cu legislaţia UE;
să fie produs certificat ISO;
ambalare: flacon de 500 ml;
unitate de vânzare: 1 buc. = 1 flacon de
500ml.
- tip produs: pastă abrazivă concentrată –
similar sau echivalent cu
brandul CIF;
- Ph = neutru;
- să conţină ingredienţi emulsifianţi protejează pielea;
- utilizare: pt. curăţarea mâinilor muncitorilor din domeniile tehnice (ulei, vaselină,
tuş);
- să fie testat dermatologic;
- să fie conform cu legislaţia UE;
- unitate de vânzare: kg.
- tip produs: soluţie universală degresantă
forte - similar sau echivalent cu brandul
DOMESTOS;
- proprietăţi:- să fie solubil în apă;
- să nu conţină clor;
- să fie biodegradabil: peste 90%;
- tip parfum: citrice;
- utilizare: să curețe suprafeţele şi obiectele
sanitare precum şi cele din bucătărie;
- capacitate: 500 ml;
- ambalare: flacon 500ml, cu pulverizator;
- ambalaj: reciclabil;
- unitate de vânzare: 1 buc. = 1 flacon de
500ml.

kg

11

buc.

6

III. Locul de livrare al produselor : furnizarea produselor se va face la sediul
achizitorului ANCOM – DR Cluj : Cluj-Napoca, str.Câmpeni,nr.28.
IV.
V.
VI.

Termen de livrare : - 14 zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii.
Termen de garanţie al produselor : min. 12 luni de la recepţie.
Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut.

ANEXA= 1=

Nr.
crt.

Denumire produse

Cantitate

Preţ unitar,
fără TVA
lei/buc

Preţ total,
fără TVA
lei

Pentru LOT ul nr…….:
1.
Preţ total, lei, fără TVA
Preţ total, lei, cu TVA



Se va specifica dacă firma este platitoare sau neplatitoare de TVA

Oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în prezenta solicitare de ofertă.

