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„ Necesităţi minim obligatorii
privind achiziţia publică pentru produse de curăţenie

I. INTRODUCERE
Necesităţile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi

constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare
ofertant propunerea tehnică şi financiară.

II. OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE

Este furnizarea de produse de curăţenie pentru întreţinera spaţiilor din Centrul Militar
Judeţean Harghita.

III. CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZITIEI

Cod CPV: 39831240-0 Produse de curăţenie

N . . . . . .
cri PRODUSE U/M Cantitatea CaracteristICI tehnice ale produselor

1 L _

_ t - moale »

_avete de plaf
_

se 8
- textură deasă să nu lase scame la folOSIre

2 Prosoape hârtie set 100 — dimensiune 20 X 22 cm 2 straturi

3 Saci menajeri 120 1 set 15 - dimenSIunI: înălţime 100 cm; lăţIme 50 cm
- - ngIme 0,2-0,3 mm culoare InchIsa opac

4 . . .
1 t - capacitate cca.60 ]

sa… menajeri 60 se 15
- ambalale 50 buc./ set

. . . 1
- capacitate cca.30 l

5 SaCI menajeri a 35 set 30
_ ambalale 50 buc./ set

Soluţie pentru geamuri ' termen de valabilitate
, „ __6

r V)
buc. 9 (minim un an de la data livrarii)

(reze Va - produs avizat de Ministerul Sănatăţii

7 Detergent automat a buc. 3
_ putere spălare mare

10 kg ,— parfumat

8 Detergent manual & 5
buc. 4 - putere spumare mare

kg - parfumat
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Spray pentru mobilă buc. 8 - antistatic
— parfumat

10 Ace automat buc. 10
— gramaj ll.
- înălbitor

ll Domestos buc. 10
— curăţirea repidă a vasului de toaletă
— miros plăcut

12 Deodorant pentru WC buc. 17 - parfum plăcut,
— produs avizat de Ministerul Sănatăţii

13 Lenor buc.

- miros placut,
- neiritant pentru piele
- calitate superioară
- s-ă nu lase pete
- produs avizat de Ministerul Sănatăţii

Deodorant pentru
cameră

buc. 12 - parfum plăcut
- produs avizat de Ministerul Sănatăţii

15 Detatrant buc. - conţine hipoclorit de sodium
- elimiă rapid depunerile de calcar

16 Cif , buc.

- spălare degresare veselii
porţelan ,sticlă plastic

- calitate superioară
- miros placut
- produs avizat de Ministerul Sănatăţii

17 Săpun buc. 30

- neiritant pentru piele
- efect antiseptic
- PH neutru
- miros plăcut

18 Naftalină buc. 30 - miros plăcut
— ambalat capsule

19 Prafpentru curăţat buc. - curăţă obiecte ceramice, portelan, plastic,
- calitate superioară

20 Calgon buc. - protecţie anticalcar
- produs avizat de Ministerul Sănatăţii

21 Mănuşi igienice per. 15
— rezistente medii umede
- protecţie împotriva soluţiilor saline

22 Cillet bang buc.

- curăţă obiecte ceramice,porţelan, plastic
- agent de înălbire
- parfumat
- ambalat 750 ml

23 Mop buc.
— putere mare absorbţie
- cu coada lemn cca.] m
- destinat traficului intens

24 Mături buc.
— de interior cu fire plastic
- coadă material rezistent
— lungime cca 1 m

IV. VALOAREAESTIMATA

Valoarea estimată a achiziţiei este de 1680.59 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în

valoare de 319,32 lei, valoarea totală a achiziţiei fiind 1999,91 lei cu TVA.

Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor.
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. CONDITII MINIMALE DE GARANTIE

Perioada de garanţie a produselor va fi de minim 12 luni, începând cu data recepţiei
efectuate după livrarea acestora la sediul achizitorului;
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 înlocui produsul in
perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care în timpul
perioadei de garanţie înlocuieşte pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de
garanţie care curge de la data înlocuirii produsului. Perioada de înlocuire a produselor
este de 48 ore.

VI. CONDITII DE LIVRARE

Termen de livrare: maxim 15 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnării
contractului.
Locaţia de livrare: sediul Centrului Militar Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.
], judeţul Harghita.

VII. REDACTAREAOFERTEI

Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă;
Oferta va cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară;
Propunerea financiară se va face atât pentru o unitate, cât şi pentru valoarea totală, exprimată

'

în lei fără TVA;
Oferta se va redacta în limba română;
Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere.

VIII. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are

costul total cel mai scăzut în lei fără TVA.

ÎNTOCMIT
Plt.maj .

Mareş Marius Aurelian
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