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Vizat,  
                                                                                                                                  Birta Antal 

         director general 
Necesități minim obligatorii 

privind achiziţia publică unor produse de curățat 

I. INTRODUCERE 

Necesități minim obligatorii face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 
constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de 
către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. 

 
II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziționarea de produse de curățat, care sunt 
necesare pentru menținerea sănătății și igienei la locul de muncă aparatul propriu al 
Consiliului Județean Harghita. 
 
III. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

cod CPV 39830000-7- produse de curățat  

PRODUSE DE CURĂȚAT 

Lot 1. Produse de curățat 
Nr. Denumire produs UM Cant. Pret fara TVA Valoare fara 

TVA 

1 Ulei odorizant buc 12   

2 Creme pentru o curățare în profunzime buc 20   

3 Soluție de îndepărtare a depunerilor de calcar din 
expresoare și cafetiere 500 ml 

buc 6   

4 Clor  1 l buc 20   

5 Nufăr 1 l  buc 50   

6 Decalcifiant, solutie pentru indepartat piatra si rugina 
450ml Cillit sau similar 

buc 15   

7 
Detergent parchet lemn 1l (Pronto sau similar) 

buc 15   

8 Detergent lichid pt. Geam /10 l buc 15   

9 Detergent pardoseli, marmură /1 l buc 15   

10 Detergent vase 750 ml (Pur sau similar) buc 40   

http://www.emag.ro/supermarket/solutie-pentru-indepartat-piatra-si-rugina-450ml-cillit-10575/pd/DRBT1BBBM/
http://www.emag.ro/supermarket/solutie-pentru-indepartat-piatra-si-rugina-450ml-cillit-10575/pd/DRBT1BBBM/
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11 Detergent vase 4,5 l Pur sau similar buc 8   

12 Detergent pentru spălat covoare 1l(Vanish sau similar) buc 4   

13 Detergent tablete pentru masină de spălat vase Finish 
W5 sau similar all in one 100buc 

buc 8   

14 Detergent rufe, capsule Color( Ariel sau similar) cutii 4   

15 
Detergent rufe, capsule Alb (Ariel sau similar) 

cutii 4   

16 Odorizant solid pentru rezervorul toaletei, Albastru, 
150g  

buc 100   

17 
Praf de curățat 450 g Ajax sau similar 

buc 20   

18 Pastile de curatare Jura 2in1, 3x3 2 buc/cutii cutii 4   

19 Wc deo 50 gr (Bref sau similar)  buc 50   

20 Spray Pronto buc 10   

21 Lichid Domestos sau similar 1 l buc 40   

22 Sită pentru pisoar cu pastilă buc 10   

23 Săpun lichid antibacterian 5 l buc 12   

24 Alcool sanitar  buc 100   

Total  

1. Ulei odorizant 
- ambalat 1 litru 
- parfumat 
- antibacterian 

 
2. Creme pentru o curățare în profunzime 

                         -  oferă putere imbatabilă de curățare; 

- are grijă de suprafețe, eliminând până la 100% murdăria;  

 

- ambalat în flacoane plastic 500 ml; 

- indepărteaza ușor chiar și cele mai încăpățânate pete ; 

 

   3. Soluție de îndepărtare a depunerilor de calcar din expresoare și cafetiere 500 ml 
 

- Compozitie material acizi organici 

- Ecologic Da 

- Timp de uscare (min) 10 

- Utilizare interior / exterior 

- Mod de ambalare: flacon 

4. Clor  1 l 
-  curăță, dezinfectează tuturor suprafețelor  
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- Mod de ambalare: flacon 
 

5. Nufăr 1 l  
- cantitatea neta: 1 l 
- indepărteaza ușor chiar și cele mai încăpățânate pete 

 - mod de ambalare: flacon 
 

6. Decalcifiant, solutie pentru indepartat piatra si rugina 450ml 
- pentru întreținerea periodica a tuburilor expresoarelor: elimina rapid  
depunerile de calcar şi încrustaţiile de natura  anorganică; 

           -  ambalat la sticle de 450 ml; 
           - termen de valabilitate (minim un an începând de la data livrării); 
 

     7. Detergent parchet lemn 1l (Pronto sau similar) 
        - miros: parfumat; 

- detergent lichid cu amestec de ceară; 
 - ambalat la bidon de 1 l; 
  - instrucţiuni de utilizare;  

        - termen de valabilitate (minim un an începând de la data livrării); 
          

   8. Detergent lichid pentru geam  
             - conceput pentru curatarea rapida a geamurilor; 
             - aspect: lichid ; 
             - ambalat la bidon de 10 l; 
             - instrucţiuni de utilizare 

            - termen de valabilitate (minim un an începând de la data livrării); 
             

   9.  Detergent pardoseli, marmură,   
- produs pentru curăţarea şi igienizarea pardoselilor de marmură, mozaic, 

gresie, ceramică,etc. ; 
          - dilutie de 0,5-2% ; 
         - nu necesita clătire; 
          -  parfumat;   
          - ambalat la bidon de 1 l; 
          -  instrucţiuni de utilizare, calitate superioară; 
         -  pentru utilizare manuală; 
         -  termen de valabilitate (minim un an începând de la data livrării); 

        
   10.  Detergent vase 750 ml 

- produs pentru curăţarea şi igienizarea pardoselilor de marmură, mozaic, 
gresie, ceramică,etc. ; 

          - dilutie de 0,5-2% ; 
         - nu necesita clătire; 

- ambalat la bidon de 750 ml 
-  instrucţiuni de utilizare, calitate superioară; 

         -  pentru utilizare manuală; 
         

http://www.emag.ro/supermarket/solutie-pentru-indepartat-piatra-si-rugina-450ml-cillit-10575/pd/DRBT1BBBM/
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 11. Detergent vase 4,5 l 
              -  pentru spălarea şi degresarea veselei de porţelan, sticlă, plastic etc; 
               -  ambalare în bidoane de plastic, de 4,5 l; 
               -  calitate superioară; 
               -  cu miros plăcut; 
               -  pentru utilizare manuală; 
               -  instrucţiuni de utilizare; 

             -  termen de valabilitate (minim un an începând de la data livrării); 
              

12. Detergent pentru spălat covoare  
                 - pentru spălare manuală; 
               - aspect : lichid; 
               - parfumat; 
               - putere spumare mare; 

     - ambalat la bidon de 1 l; 
     - instrucţiuni de utilizare; 

             - termen de valabilitate (minim un an începând de la data livrării); 
              

13. Detergent tablete pentru masină de spălat vase Finish W5 sau similar 90 buc 
    - curață puternică  
  -  elimina chiar si resturile vechi.  
  - 2 straturi  
   - acțiune de pre-înmuiere 
  - dizolvarea grăsimilor 
  - funcție de clătire 
  - protejează mașina de calcar 
  - protecția filtrului 

            - protejează paharele 

 

14. Detergent rufe, capsule Color( Ariel sau similar)  
 

- 39 spalari  
- detergent cu 3 compartimente 
- se dizolva complet la contactul cu apa 
-  

15. Detergent rufe, capsule Alb (Ariel sau similar) 
 

- 39 spalari  
- detergent cu 3 compartimente 
- se dizolva complet la contactul cu apa 

 
16.  Odorizant solid pentru rezervorul toaletei, Albastru, 150g 

- greutate: 150 gr, 

- săpun solid odorizant pentru bazinul toaletei 
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- realizat într-un mod ingenios într-un recipient de plastic care asigură o 

dozare eficientă  

 
 17. Praf de curățat 450 g Ajax sau similar 

  - textura pudră 

  - pentru suprafețe din oțel 

  - greutate: 450 gr 

 18.  Pastile de curatare Jura sau similar 2in1, 6 buc 

  - elimină impurităților din sistemul de apa al aparatului de cafea 

  - mod ambalare: cutie cu 6 pastile pentru 6 cicluri de curățare 

19.  Deo WC 50 gr  

  - 4 functii active 
  - spuma  active curăță între jeturile de apă 
  - elimină depunerile de piatră  

- prospetime indelungata 
 
20. Spray Pronto 

- Curăță și indepărtează praful; 
 - Elimină praful pănâ la 90%  
 - Oferă strălucire; 
 - Înlatura amprentele și urmele. 

 
21. Lichid 1l Domestos sau similar 
  -  dezinfectant înălbitor cu molecule active anti-calcar 

 - împotriva toți microbii cunoscuti, lasând în urmă o toaleta curață și 
igienizată. 

 -  Se foloseste, pentru toaletă, canale de scurgere,  pardoseli, faianta, 
obiecte sanitare si pentru curatarea suprafetelor din baie si bucatarie. 

distruge microbii 
 

22. Sită pentru pisoar cu pastilă 
- Culoare: ALB 
- Parfum: 
- Grupa produs: Odorizante pentru camere si grupuri sanitare 

 

23. Săpun lichid antibacterian 
   - Zona corporala: Maini 
   - textură lichid 
     -piele normală 
   - proprietăți: antibacterian 
 

24. Alcool sanitar 
  - Produs biocid pentru igiena umana, dezinfectant general de uz extern 
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  -  mod de ambalare: flacon de 500 ml  
 
 

IV. VALOAREA ESTIMATĂ 
Valoarea estimată a achiziției este de 10.768,00 lei fără TVA.  
 
V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANŢIE 

 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, de orice plângere 
sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie; 

 La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea 
sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru 
achizitor. Produsul care în timpul perioadei de garanţie înlocuiește pe cel defect 
beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii 
produsului. Perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a echipamentelor 
este de 48 ore. 

 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în 
termen de 20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despăgubire 
contravaloarea produsului defect. 
 

VI. CONDIŢII DE LIVRARE 
Termen de livrare: maxim 7 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnării 
contractului.  
Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor. 
Locația de livrare: sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 
5, județul Harghita. 
 

VII. REDACTAREA OFERTEI 

 Oferta va cuprinde atât prețul unitar în lei fără TVA, cât și valoarea totală a ofertei 
pentru lotul la care se depune ofertă; 

 Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de 
depunere. 

 Oferta tehnică privind prevederile din Necesități minim obligatorii și Declarația 
privind conflictul de interese se va transmite la adresa de e-mail: 
petreseva@hargitamegye.ro. 

 Condiții de plată: maxim de 30 de zile de la data primirii produselor. 

VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 

Va fi selectată oferta care cuprinde toate produsele solicitate, îndeplinește toate 

cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul total cel mai scăzut exprimat în lei fără 

TVA. 

 
 

Miercurea-Ciuc, 18 mai 2022 
 Întocmit 
Ambrus Imre  Petres Éva 
şef serviciu  consilier 

mailto:petreseva@hargitamegye.ro
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