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Nr. 620./.14.12.2017 
 
Obiect: Solicitare ofertă de pret in vederea achiziţiei directe: Pachet produse de 
curatenie 
 
Codul de clasificare CPV:  39831240-0   

 
Obiectul achizitiei: 
 -  Pachet produse de curatenie, conform anexei atasate la prezentul anunt. 
 
Alte cerinte:  

 ofertele de preţ se vor posta în catalogul electronic doar dacă sunt 
îndeplinite cerintele din specificatiile tehnice; 

 valoarea ofertata trebuie sa includă costul transportului la locul indicat 
de beneficiar; 

 valoarea ofertei nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata de 700 
LEI de lei fara TVA. 
 

Ofertele de pret se vor transmite prin oricare dintre modalitatile: posta, fax, e-mail. 
Ofertele vor fi transmise in termen de 2 zile, respectiv pana in data de 18.12.2017, iar 
ofertantul declarat castigator va posta in catalogul electronic (SEAP, pe site-ul 
www.e-licitatie.ro), iar la rubrica denumire se va mentiona “Pachet produse de 
curăţenie si la rubrica descriere se vor mentiona toate caracteristicile cerute la 
obiectul achizitiei. 
1 
In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, achizitia se va 
face prin achiziţie directa, iar in baza art. 43 HG 395/2016 achiziţionarea se va 
realiza din catalogul electronic. Ofertele se vor posta pe catalogul electronic, 
termenul limita de publicare a ofertelor este 19.12.2017 
Criteriul de atribuire a achizitiei: In mod exclusiv pretul cel mai scazut pentru 
produsul solicitat pentru oferta care respecta conditiile solicitate. Preţul ofertei 
este ferm, in lei şi nu se actualizează. 
 
 
 
In speranţa unei bune colaborări, vă mulţumim! 
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Anexa la anuntul nr.620 /.14.12.2017 
 
 

 
 

 

 

 

 

Denumire produse curatenie Total 

INALBITOR ACE-2L 1 BUC 

PRONTO SPRAY LEMN -300ML 1 BUC 

CREMA DE CURATAT CIF-500ML 1 BUC 

DEGRESANT FORTE UNIVERSAL TRIUMF -750 ML 2 BUC 

DETERGENT VASE FAIRY -900ML 1 BUC 

DETERGENT VSE PUR -900ML  1 BUC 

DEZINFECTANT DOMESTOS- 5L 1 BUC 

SAPUN LICHID  BIDON 5 L 1 BUC 

SACI MENAJERI 30 L  10 ROLE 

SACI MENAJRI 120L  10 ROLE 

MATURA SORG 3 BUC 

MOP BUMBAC  3 BUC 

DETERGENT GEAMURI SANO CLEAN 10L 2 BUC 

MANUSI MENAJ 3 BUC 

RACLETA GEAMURI 1 BUC 

DISPENSER SAPUN LICHIDCU CAPACITATEA REZERVORULUI DE 100ML 2 BUC 


