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Nr.STGAM 683/06.05.2014 
 
 
 
Nr.19044/06.05.2014        VICEPRIMAR 
               NICOLAE GNATIUC 
 
 
 
 
 
 
În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
    SOLICITARE DE OFERTE 
 
 PRIMĂRIA ONEŞTI cu sediul în Mun. Oneşti, B-dul Oituz nr.17, Cod poştal: 601032  
intenţionează să achiziţioneze materiale de curăţenie şi întreţinere.Punct de contact: Serviciul Tehnic 
Gospodărie Aprovizionare Tel. 0234-324243, int.248, Fax: 0234 - 313911,  
email: aprovizionare@onesti.ro 
 
Tip anunt: Cumparare directă 
 
1. Tip contract: Produse 
 
2. Denumirea achiziţiei: 
 
Comandă scrisă având ca obiect achiziţia de furnizare materiale de curăţenie şi întreţinere. 
 
3. Cod CPV:39811100-1, 39831220-4, 33764000-3, 33761000-2, 33711000-7 
 
4. Descrierea contractului 
 
 Produsele trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini 
anexat. 
 
5. Valoarea estimata fara TVA este cuprinsă în intervalul 12000-17200 lei fără TVA 
 
6. Condiţii contract: 
 
 În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai mare de 5 
(cinci) zile de la data transmiterii comenzii scrise de către PRIMĂRIA ONEŞTI. 
 Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul va datora penalităţi de întârziere de 0,1% din 
valoarea prezentei comenzi, 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 PRIMĂRIA ONEŞTI 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 PRIMĂRIEI ONEŞTI. 
 Locul de livrare este Mun. Oneşti, B-dul Oituz nr.17. La livrare produsele vor fi însoţite de  
următoarele documente: aviz de însoţire marfă, declaraţii de conformitate/certificate de calitate, certificate de 
garanţie. 
 Perioada de garanţie 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 PRIMĂRIA ONEŞTI; 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 acelaşi termen de 
10 zile lucrătoare produsul defect/necorespunzător cu altul nou, cu performanţe similare sau superioare, cu titlu 
definitiv, fără a solicita costuri PRIMĂRIEI ONEŞTI; produsul înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de 
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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 PRIMĂRIEI ONEŞTI 
sunt în sarcina furnizorului. 
 În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile referitoare la perioada de garanţie, furnizorul 
datorează PRIMĂRIEI ONEŞTI penalităţi de întârziere de 0,1% 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. 
 Furnizorul 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 Preţul 
total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi 
modificat pe toatǎ perioada derulării Comenzii. 
 
 Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat. 
 
 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. 
 
 Conditii de plată: Factura se va emite pe adresa : Municipiul Oneşti, Mun. Oneşti, B-dul Oituz nr.17, 
CUI: 4353250, cont: RO46TREZ24A510103200102X; RO50TREZ24A705000200109X; 
RO66TREZ24A670302200130X, Trezoreria Municipiului Oneşti.  
 Plata facturii se va efectua în termen de 30 (treizeci ) de zile după recepţia produselor. 
 Plata se va efectua in baza facturii transmise de furnizor, primita şi acceptata de PRIMĂRIA ONEŞTI 
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, PRIMĂRIA ONEŞTI 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. 
 
7. Condiţii de participare 
 
Documente care dovedesc capacitatea furnizorului: 
 
 Capacitatea tehnică : propunerea tehnică va fi prezentată în conformitate cu cerinţele 
minime obligatorii prevăzute în  Caietul de sarcini. 
 Pentru ca oferta 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. 
8. Criterii de adjudecare: 
 Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul total cel 
mai scăzut in Lei, fara TVA. 
9. Informatii suplimentare: 
 Oferta se va transmite până la data de 13.05.2014 (inclusiv), prin fax la nr. 0234-313911 sau prin email 
la adresa aprovizionare@onesti.ro, sau prin depunere direct sau prin poştă la Registratură –sediul Primariei 
Onesti, Bdul Oituz nr.17, Onesti, Jud. Bacau.Ofertele care se vor transmite prin  mijloace electronice (email ) 
trebuie sa respecte prevederile art.61 alin. 3 din OUG 34/2006, referitoare la semnatura electronica, respectiv ” 
3) În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile 
legale referitoare la semnătura electronică.” 



 Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 13.05.2014 (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. Deasemenea pe plicul 
exterior se va menţiona „În atenţia Serviciului Tehnic Gospodărie Aprovizionare, denumirea obiectului 
achizitiei si inscriptia ”A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 13.05.2014 ORA17”. 
  Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Primaria Onesti nu îşi asumă nicio 
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 
 Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin 30 zile de la data transmiterii ei.. 
 Solicitarea de oferte, caietul de sarcini şi anexa 1, pot fi vizualizate şi pagina de internet a 
Primariei Onesti la adresa http://primaria.onesti.ro/Pages/Anunturi.html , sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
 
      
ANEXA 1 
 
      

nr. 
crt Denumire produs UM 

Total 
cant. 

Pret 
unitar 
lei fara 
TVA 

Valoare fara 
TVA 

1 Soda caustica calcinata kg 40 

  2 Detergent manual kg 80 

  3 Detergent automat kg 130 

  4 Inalbitor hipoclorit litri 105 

  5 Detartrant litri 50 

  6 Sapun lichid cu spumare abundenta Bidon 5l 22 

  7 Agent dedurizare a apei echivalent calgon cutie 500g 3 

  

8 

Solutie curatat geamuri cu dozator echivalent 
Clin (Solutie pentru spalat geamuri, flacon de 
plastic rezistent, cu pulverizator,tip pistol, 
flacon de 750 ml) 

buc 40 

  
9 

Solutie curatat geamuri fara dozator(rezerva), 
echivalent Clin (flacon de 500 ml) buc 40 

  10 Mop de bumbac  250 gr cu coada buc 10 

  11 Rezerva mop mare bumbac 250 g buc 35 

  

12 

Galeata cu gratar pt. mop(Galeata rotunda din 
plastic de 10 litri, maner plastic, utilata cu 
storcator. Pentru uz profesional) 

buc 30 

  

13 

Maturi de paie cu coada(maturi sorg cu coada 
lunga din lemn, patru cusaturi la sorg, coada 
lemn prinsa cu 2-3 legaturi) 

buc 70 

  14 Saci menajeri 35 litri, rezistenti role 330 

  15 Saci menajeri 240 litri rezistenti role 40 

  16 Lavete bumbac buc 500 

  
17 

Perii pentru wc, lungime 35-40 cm, lungime peri 
2.5-3 cm dispusi circular+suport buc 25 
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18 
Faras metalic 30x20 cm cu coada tip baston L= 
50 cm buc 10 

  
19 

Sapun toaleta cu substante emoliente diverse 
arome,ambalaj individual la cutie-100 g buc 150 

  20 Banda parfumata WC echivalent Duck set x 2 buc 20 

  21 Balsam rufe echivalent Lenor 2litri/buc buc 15 

  22 Bureti vase PVC buc 20 

  
23 

Bureti vase (Burete standard,prevazut cu 
caneluri si o latura abraziva) 

buc 70 

  

24 

Detergent vase echivalent Pur, cu spumare 
abundenta, capabil să îndepărteze grăsimea 
chiar şi la spălarea cu apă rece;cu picurator 

litri 18 

  25 Deodorant WC pastile cu suport set x 2 buc set x 2 buc 110 

  26 Deodorant spray Glade buc 10 

  27 Diluant vpsea litri 2 

  28 Finet m 40 

  

29 

Hartie igienica 2 straturi(Hartie igienica, dublu 
strat, preportionata, 80 grame/rola, latime strat 9 
cm , lungime strat 12 cm. aproximativ 14,5 
metri pe rola) 

buc 1800 

  30 Hartie ig. 1 strat buc 2500 

  
31 

Manusi cauciuc marime XL si L(10 set mar. XL 
si 10 set mar. L; 20 set marime universala) 

perechi 40 

  32 Manusi chirurgicale marime XL si L perechi 20 

  33 Maturi PVC cu coada buc 30 

  34 Pastile pisoar odorizante cutii 1 kg 10 

  35 Pensule mijlocii pt. vopsit buc 3 

  36 Perii plastic cu maner(pt. covoare) buc 15 

  

37 

Praf de curatat echivalent  Ajax,cu particule 
abrazive, elimina petele de grasime, murdaria, 
calcarul, sapunul si inalbeste suprafetele; 
ambalat la 500g. 

buc 16 

  
38 

Role hartie (prosop)Prosop hartie - alb, dublu 
strat, foaie 20x24cm, 50foi/rola, 2 role/set 

set x 2 buc 50 

  

39 

Saci menajeri din fibra de polietilena de joasa 
densitate(LPDE), rezistenti 60 litri;Dimensiuni 
produs: 600x900x0.05 

role 70 

  



40 
Servetele de masa- 25x25cm, alb, simplu strat, 
100buc/pachet pachete 30 

  

41 

Spray pt. lemn echivalent Pronto(Spray pentru 
curatarea mobilierului,cu efect antistatic, placut 
parfumat. Asigura luciul si protectia suprafetei. 
Ambalaj de 300 ml, cu pulverizator) 

buc 15 

  42 Solutie pt. gresie 1litru/buc buc 15 

  43 Solutie pete pt. rufe albe, echivalent Vanish buc 10 

  44 Solutie pete pt. rufe colorate, echivalent Vanish buc 8 

  45 Vopsea alba pt. metal cutie1 kg 2 

  46 Vopsea neagra pt. metal cutie1 kg 2 

  47 Vopsea rosie pt. metal cutie1 kg 2 

  48 Vopsea verde pt. metal cutie1 kg 2 

  
49 

Odorizant camera aparat pt. spray AIR WICK 
250 ml 

buc 10 

  50 Rezerve spray AIR WICK 250 ml buc 20 

  
51 Dezinfectant Clorom-cutie cu 200 tablete/cutie cutii 25 

  52 Detartrant litri 20 

  53 Saci menaj 120 litri rezistenti-role 20 buc role 70 

  
54 

Servetele de masa- 25x25cm, imprimate simplu 
strat 

pachete 30 

  55 Detergent vase pasta echivalent Axion=225 g buc 10 

  56 Gel WC echivalent Domestos= 750 ml buc 750 ml 53 

  57 Alcool sanitar litri 20 

  58 Lavete umede bucatarie, set 5buc set 10 

  59 Spray insecticid universal 500 ml buc 10 

  60 Spray molii 500 ml buc 10 

  61 Faras plastic buc 12 

  62 Perie cu coada telescopica pt. sters paianjeni buc 3 

  
63 

Prosoape bucatarie bumbac gros, dimens. 40x70 
cm 

buc 10 

  
64 

Detergent pentru pardoseli de lemn si mobila 
echivalent Pronto 750 ml 

buc 27 

  
65 

Crema de curatat inox, echivalent CIF crema  
inox 

buc x 500 ml 10 

  



66 Crema de curatat sanitara echivalent CIF sanitar buc 10 

  
67 

Detergent concentrat pt. gresie si faianta, 
echivalent Mr. Proper 1,5 litri buc 15 

  
68 

Solutie pt. curatarea grasimii echivalent Cilit 
Bang-1 litru buc 50 

  
69 

Role prosop hartie 100 m, 2 straturi, celuloza 
100% 

buc 320 

  
70 

Sampon pt. covoare echivalent Biocarpet, 750 
ml 

buc 5 

  
71 

Saci aspirator BOSCH GL-30 din hartie  ( cod 
468383) conform model, set 4 buc 

set 30 

  
72 Faras metalic buc 3 

  
73 Lavete bumbac  50x50cm buc 100 

  
74 Racleta geamuri cu coada telescopica buc 4 

  
75 Perie curatat WC buc 10 

  
76 Perii plastic cu coada pt. alee (tip Piassava) buc 10 

  
77 Burete mare teflon buc 30 

  

    

TOTAL 
fara 
TVA 

  
 
 
 Se va specifica dacă firma este platitoare sau neplatitoare de TVA 
Oferta prezentată respectă cerinţele precizate în Solicitarea de oferte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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; 
II. Caracteristici tehnice : 
 
Nr. 
crt 

Denumire produs Descriere UM Cantitate 

01 Soda caustica calcinata 

-compozitie: Na2CO3 =  min.99,3% 
NaCl=max.0,35% 
Fe = max.15ppm 
SO4=max 0,01% 
Structura=pudra 
Densitate =0,54-0,68 g/cmᶟ 

kg 40 



02 Detergent manual 

-  tip produs : detergent pudră pt. ţesături;  
- pt. spălare manuală;  
- hipoalergenic, potrivit pt. pielea sensibilă;  
- poate fi folosit : atât cu apă rece cât şi  
 fierbinte;  
- produsul este uşor biodegradabil;  
 - Compozitie:surfactanti anionici, agenti de 
inalbire pe baza de oxigen, surfactanti neionici, 
fosfonati, policarboxilati, sapun, zeoliti, 
enzime, inalbitori optici, parfum, Alpha-
isomethyl ionone, Linolool. 
- ambalaj : reciclat/reciclabil;  
- unitate de vânzare : kg.  

kg 80 

03 Detergent automat 

-  tip produs : detergent pudră pt. ţesături;  
- pt. spălare automată;  
- poate fi folosit : atât cu apă rece cât şi  
 fierbinte;  
- produsul este uşor biodegradabil;  
 - Compozitie:surfactanti anionici, agenti de 
inalbire pe baza de oxigen, surfactanti neionici, 
fosfonati, policarboxilati, sapun, zeoliti, 
enzime, inalbitori optici, parfum, Alpha-
isomethyl ionone, Linolool. 
- ambalaj : reciclat/reciclabil;  
- unitate de vânzare : kg.  

kg 130 

04 Inalbitor hipoclorit 

-tip produs:produs pe baza de clor activ (min 
2,5%-max.3%), usor parfumat, destinat albirii 
chimice a tesaturilor albe din bumbac sau fibre 
celulozice in amestec cu fibre sintetice si 
igienizarea zilnica a obiectelor sanitare. 
- unitate de vânzare : litru 

litri 105 

05 Detartrant 

- tip produs: detartrant pentru vasul de toaleta 
si pentru gresie 
- nu este coroziv, nu contine clor; 
- diluabil cu apa in orice proportie; 
- efect stralucitor si parfumat; 
- curata si dezinfecteaza; 
- curata calcarul si murdaria de pe obiectele 
sanitare(chiuvete, vase de toaleta, rosturile 
dintre placile de faianta/gresie); 
- cu parfum de : lamaie, pin, ocean-elimina 
mirosurile neplacute; 
-ambalare: la flacon de 1 litru; 
-unitate de vanzare:1buc=1flacon de 1 l 

litri 50 

06 
Sapun lichid cu spumare 
abundenta 
flacon/bidon 5litri 

- tip produs : săpun lichid cu glicerină cu 
spumare abundenta;  
- compoziţie concentrată ;  
- proprietăţi săpun lichid :  
 - vâscos, - vâscozitate adaptată pentru  
 sistemele de dozat ;  
 - omogen ;  
 - pH neutru ;  
 - să conţină aditivi de protecţie a pielii;  
 - bună omogenizare în apă rece;  
- testat şi avizat dermatologic ;  
- produs conform cu normele UE ;  
- ambalare : la bidon 5 l.  
- unitate de vânzare : bidon 5l.  

bidon 5 
litri 22 

07 Agent dedurizare a apei 
echivalent Calgon 

- tip produs : previne depunerile de calcar din 
interiorul masinii  de spalat, echivalent sau 
similar cu brandul Calgon 
- produs care sa fie complet sigur pentru toate 
tipurile de materiale si culori  

cutie 
500g 3 



- nu contine  fosfat. 
-unitate vanzare : cutie 500 g 

08 Solutie curatat geamuri cu 
dozator echivalent Clin  

- tip produs : detergent lichid special cu  
 pulverizator;  
- pt. curăţarea suprafeţelor din sticlă :  
 geamuri, oglinzi – echivalent sau  
 similar cu brandul Clin;  
- pe bază de alcool – fără spumă la lustruire;  
- să permită lustruire fără urme ;  
- cu efect antistatic;  
- prevăzut cu trigger : pt. aplicarea  
 detergentului : prin pulverizare;  
- capacitate de curăţare : mare - poate fi  
 aplicat direct pe suprafaţa de sticlă, fără a fi  
necesara o curăţare în prealabil cu alt  
 produs;  
- ambalajul este confecţionat din polietilenă tip 
HDPE ce se poate recicla;  
- produsul este bio-degradabil şi nu afectează  
mediul acvatic;  
- conform cu legislaţia UE;  
- produs certificat ISO;  
- ambalare : flacon de 750 ml;  
- unitate de vânzare:1 buc.=1 flacon de  
 750 ml.  

buc 40 

09 
Solutie curatat geamuri fara 
dozator(rezerva), echivalent 
Clin (flacon de 500 ml) 

-tip produs : detergent lichid special cu  
 pulverizator;  
- pt. curăţarea suprafeţelor din sticlă :  
 geamuri, oglinzi – echivalent sau  
 similar cu brandul Clin;  
- pe bază de alcool – fără spumă la lustruire;  
- să permită lustruire fără urme ;  
- cu efect antistatic; -  
- capacitate de curăţare : mare - poate fi  
 aplicat direct pe suprafaţa de sticlă, fără a fi  
necesara o curăţare în prealabil cu alt  
 produs;  
- ambalajul este confecţionat din polietilenă tip 
HDPE ce se poate recicla;  
- produsul este bio-degradabil şi nu afectează  
mediul acvatic;  
- conform cu legislaţia UE;  
- produs certificat ISO;  
- ambalare : flacon de 500 ml;  
- unitate de vânzare:1 buc.=1 flacon de  
 500 ml.  

buc 40 

10 Mop de bumbac  250 gr cu 
coada 

- tip produs: mop bumbac cu coada din 
aluminiu cu filet, pt. ştergere manuală;  
- greutate mop: 250 grame;  
- compoziţie: fire spiralate (şnur bumbac);  
- utilizare : curăţare : toate tipurile de  
 suprafeţe : gresie, parchet de lemn sau  
 laminat;  
- capacitate de absorbţie a apei ;  
- prevăzut cu filet : posibilitate de a ataşa  
 diferite tipuri de mâner : lemn, plastic;  
- produs conform cu normele UE şi  
 standardele ISO ;  
- unitate de vânzare : buc.  

buc 10 

11 Rezerva mop mare bumbac 
250 g 

- tip produs: rezervă mop bumbac, pt.  
 ştergere manuală;  
- culoare : albă;  
- fără coadă ;  

buc 35 



- greutate : 250 grame;  
- compoziţie: fire spiralate (şnur bumbac);  
- utilizare : curăţare : toate tipurile de  
 suprafeţe : gresie, parchet de lemn sau  
 laminat;  
- capacitate de absorbţie a apei ;  
- prevăzut cu filet : posibilitate de a ataşa  
 diferite tipuri de mâner : lemn, plastic;  
- ambalare : înfoliat;  
- ambalajul este confecţionat din polietilenă tip 
HDPE ce se poate recicla ;  
- produs conform cu normele UE şi  
 standardele ISO ;  
- unitate de vânzare : buc.  

12 Galeata cu gratar pt. mop 

- tip produs : Set : găleată plastic 10l +  
 storcător pt. mop + mop + coadă mop;  
- mop : de 200 grame;  
- coadă mop : - din aluminiu ;  
 - lungime : 120 cm;  
- găleată : - capacitate : 10l;  
 - cu mâner ;  
 - cu storcător pt. mop;  
 - fabricată : din material plastic;  
- storcător pt. mop :  
 - este fixat şi asigurat prin 3 fante de  
 găleată;  
 - are un suport pt. coada mopului ;  
- unitate de vânzare : set (1 set= găleată +  
 mop + coadă mop + storcător pt. mop =  
 1 buc.).  

buc 30 

13 Maturi de paie cu coada 

- tip produs : maturi sorg cu coada lunga din 
lemn, patru cusaturi la sorg, coada lemn prinsa 
cu 2-3 legaturi 
- unitate de vânzare : buc. 

buc 70 

14 Saci menajeri 35 litri, 
rezistenti 

- tip produs : saci menajeri;  
- tip : saci din polietilenă de înaltă densitate  
(HDPE);  
- proprietăţi saci menajeri : - rezistenţi;  
 - etanşi;  
 - rolaţi;  
- capacitate: 35 l ;  
- dimensiuni : 50 cm x 70 cm ;  
- grosime 11 microni; 
- culoare saci: negru,;  
- conform cu legislaţia UE;  
- produs certificat ISO;  
- ambalare : 50 buc./ rolă;  
- unitate de vânzare : 1 rolă = 50 buc.  

role 330 

15 Saci menajeri 240 litri 
rezistenti 

- tip produs : saci menajeri;  
- tip : saci din polietilenă de joasă densitate  
(LDPE);  
- proprietăţi saci menajeri : - rezistenţi;  
 - etanşi;  
 - rolaţi;  
- capacitate: 240 l ;  
- dimensiuni : 100 cm x 125 cm ;  
- culoare saci: negru,;  
- conform cu legislaţia UE;  
- produs certificat ISO;  
- ambalare : 10 buc./ rolă;  
- unitate de vânzare : 1 rolă = 10 buc 

role 40 

16 Lavete bumbac 35cm x 35cm - tip produs: lavete bumbac 35cm x 35cm 
- material: bumbac 100% tricot alb sau alte buc 500 



culori; 
- compozitie fibroasa dintr-o singura bucata, 
material nou; 
- hidrofila(capacitate mare de absorbtie a 
uleiurilor si  grasimilor); 
- greutate 135 g/cmp; 
- nu lasa scame; 
- ambalare:100buc/pachet. 
- unitate de vânzare: buc 

17 Perii pentru wc+suport 

- tip produs: perie pt. toaletă (WC) +suport   
- fabricată :din material plastic;  
- cu suport :din material plastic;  
- culoare : alb;  
- dimensiuni :- mâner + perie : 34 cm (h);  
 - mâner : 26 cm (/h);  
 - diametru perie : 7 cm;  
- utilizare : pt. curăţarea toaletei ;  
- unitate de vânzare : buc.  

buc 25 

18 Faras metalic 30x20 cm cu 
coada tip baston L= 50 cm 

- faras metalic extrarezistent cu coada tip 
baston L= 50 cm, recomandat in special pentru 
exterior.  
- fabricat din fier zincat pentru o durata de 
viata extinsa. 
- unitate de vânzare : buc.  

buc 10 

19 
Sapun toaleta cu substante 
emoliente diverse arome, 100 
g 

- tip produs: sapun toaleta cu substante 
emoliente diverse arome; 
- ambalaj individual la cutie-100 g 

buc 150 

20 Banda parfumata WC 
echivalent Duck 

-tip produs : Banda parfumata WC echivalent 
sau similar cu brandul Duck 
-tip parfum:citral, limonen, marin 
-biodegradabil 
-nu contine clor 
-ambare:set format din 3 buc in cutie 

set  20 

21 Balsam rufe echivalent Lenor 
2litri/buc  

-tip produs : Balsam rufe 
-Balsamul pentru rufe  este conceput special 
pentru a proteja tesatura de efectele negative 
ale spalarilor repetate.  
-In urma utilizarii acestui balsam pentru rufe 
hainele devin catifelate si placute la atingere.  
-Confera un efect antistatic fibrelor negative.  
-Lasa un miros placut, primavaratec si 
proaspat.  
-compozitie :5-15% surfactanti cationici, 
Benzisothiazolinone, parfum. 
- unitate de vânzare :2 litri 

buc 15 

22 Burete vase spiralat din plastic 
-tip produs : Burete vase rezistent, spiralat din 
plastic 
-unitate de vânzare :bucata 

buc 20 

23 Bureti vase  

- tip produs: Burete standard, prevazut cu 
caneluri si o latura abraziva; 
- cu suprafaţă abrazivă pe o parte;  
- nemetalici;  
- culoare: galben. 
- fibra abraziva: verde,   nu se desprinde.   
- nu zgârie suprafeţele;  
- dimensiuni : 80mm x 55mm x 30mm;  
- se poate folosi cu detergent de vase, creme  
abrazive de curăţat sau alte tipuri de  
detergenţi;  
- ambalare : înfoliat;  
- ambalajul este confecţionat din polietilenă  
tip HDPE ce se poate recicla ;  
- produs conform standardelor UE şi certificat  

buc 70 



ISO;  
- unitate de vânzare : buc.  

24 Detergent vase echivalent Pur 

- tip produs : detergent lichid pt. vase;  
- tip : detergent lichid concentrat – echivalent  
sau similar cu brandul Pur;  
- utilizare : pt. degresare, eficient şi în apă  
 rece;  
- parfum:plăcut şi discret de lămâie/ măr;  
- culoare: diverse culori : galben, verde;  
- ambalajul este confecţionat din polietilenă  
tip HDPE ce se poate recicla ;  
- produsul este bio-degradabil şi nu afectează  
mediul acvatic;  
- conform cu legislaţia UE;  
- produs certificat ISO;  
- ambalare : flacon de 1l;  
- unitate de vânzare:1 buc.=1 flacon de 1l  

litri 18 

25 Deodorant WC pastile(solid) 
cu suport  

- tip produs: kit : aparat odorizant pt. WC  
 (aparat plastic set=minim 2buc) 
- se amplasează în vasul WC ;  
- produsul să aiba parfum de lungă durată şi 
curăţenie igienică ;  
- cu efect de curăţare, dezinfectare şi  
 odorizare ;  
- dă strălucire WC-ului, răspândind un parfum  
agreabil : lotus&lavender, pine, marin – tip  
Ocean Fresh ;  
- efect de lungă durată ;  
- cantitate dezinfectant-detergent solid : minim 
45g / buc;  
- conform cu legislaţia UE ;  
- produs certificate ISO;  
- unitate de vânzare : 1 set = minim 2 aparate 
plastic;  

set  110 

26 Deodorant spray echivalent 
Glade 

- tip produs : Odorizant de cameră, spray, 
echivalent sau similar cu brandul Glade  cu 
miros de: levănțică, pin sau lăcrămioare 
- ambalare : flacon de spray 300ml. 
- unitate de vânzare:1 buc.=1 flacon de 300ml 

buc 10 

27 Diluant vpsea 

- tip produs : diluantul pentru vopsele este un 
amestec echilibrat de mai multi solventi 
organici, destinat reducerii vascozitatii  
de aplicare a vopselelor, amorselor, lacurilor şi 
grundurilor bicomponente diluabile cu solvent.  
- ambalare : bidon 1l. 
- unitate de vânzare:1 buc.=1 bidon 1l. 

litri 2 

28 Finet din bumbac, latime 90 
cm  

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

m 40 

29 Hartie igienica 2 straturi 

- tip produs : hârtie igienică pe rolă;  
- 100% din celuloză, NU DIN HÂRTIE  
 RECICLATĂ;  
- culoare : albă;  
- nr. straturi hârtie : 2 ;  
- fără parfum;  
- porţionată, pretăiată şi gofrată ;  
- compactă – să prezinte densitate  
 echivalentă sau similară cu cea a brandului  
ZEWA;  
- rola să fie bine strânsă pe tubul de carton  

buc 1800 



 din mijloc;  
- testată dermatologic;  
- biodegradabilă;  
- ambalare : bax;  
- unitate de vânzare : buc.  

30 Hartie ig. 1 strat 

- tip produs : hârtie igienică pe rolă;  
- dimensiune: 22-23 m lungime.  
- numar straturi: 1.  
- culoare: roz,alb sau gri.  
- rola să fie bine strânsă pe tubul de carton  
 din mijloc;  
- testată dermatologic;  
- biodegradabilă;  
- ambalare : bax;  
- unitate de vânzare : buc. 

buc 2500 

31 
Manusi cauciuc marime XL si 
L(10 set mar. XL si 10 set mar. 
L;20 set marime universala) 

- tip produs :manusa de uz menajer din latex, 
lungime 32 cm 
- unitate de vânzare :pereche 

perechi 40 

32 Manusi chirurgicale marime 
XL si L 

- tip produs :manusi chirurgicale sterile 
nepudrate, destinate pentru interventiile 
chirurgicale invazive in conditii sterile.               
-  constituie o protectie impotriva infectiilor cu 
risc ridicat. 
- sunt confectionate din latex. 
- unitate de vânzare :pereche 

perechi 20 

33 Maturi PVC cu coada 
- tip produs :matura PVC industriala cu maner 
de 120 cm-130 cm 
- unitate de vânzare : buc. 

buc 30 

34 Pastile pisoar odorizante 

- tip produs:pastile pisoar odorizante, nu contin 
paradiclor-benzen!  
- solubile in apa; 
- culoare:galben sau albastru 
- parfum persistent 
- gramaj: cca 20 gr/buc 
- ajuta la prevenirea blocajelor in tevi; curata 
depozitele de calcar, dezinfecteaza 
- produsul este biodegradabil si nu afecteaza 
mediul acvatic; 
- conform cu legislatia UE si certificat ISO 
- unitate de vânzare : cutie 1kg 

cutii 1 
kg 10 

35 Pensule mijlocii pt. vopsit 
 - tip produs: pensule de marime mijlocie 
pentru vopsea, lac, email 
- unitate de vânzare : buc 

buc 3 

36 Perii plastic cu maner(pt. 
covoare) 

- tip produs:perie din PVC gros rezistent cu 
peri scurti si aspri, pentru covoare.         - 
Maner ergonomic pentru o utilizare usoara.  
- unitate de vânzare : buc 

buc 15 

37 Praf de curatat echivalent  
Ajax, ambalat la 500g.  

-  tip produs: praf de curatat echivalent sau 
similar cu brandul  Ajax cu particule abrazive; 
elimina petele de grasime, murdaria, calcarul si 
sapunul si inalbeste suprafetele. Lasa 
suprafetele fara pete si igienizate, cu un 
parfum proaspat. 

-  unitate de vânzare: ambalaj PVC de 500g 

buc 16 

38 Role hartie (prosop)  

- tip produs : rolă prosop hârtie;  
- material : celuloză ;  
- prezintă proprietăţi absorbante;  
- nr. straturi : 2;  
- culoare : albă;  
- gofrat, porţionat şi pretăiat;  
- dimensiuni :21cm X 22,5cm /22,7cm ;  
- lungime desfăşurată : 50 foi ;  

set x 2 
buc 50 



- unitate de vânzare : set (2role/set).  

39 Saci menajeri  60 litri;  

-tip produs : saci menajeri;  
- 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;  
- produs certificat ISO;  
- ambalare : 50 buc./ rolă;  
- unitate de vânzare : 1 rolă = 50 buc.  

role 70 

40 Servetele de masa  

- tip produs :servetele de masa-25x25cm sau 
30x30 cm, alb, simplu strat, 100buc/pachet 
- unitate de vânzare:pachet cu 100 buc 
servetele 

pachete 30 

41 Spray pt. lemn echivalent 
Pronto 

- tip produs : spray mobilier ;  
- soluţie clasică pentru curăţat şi lustruit  
 mobilierul – echivalent sau similar cu brandul 
Pronto ; 
- utilizare : pt. toate suprafeţele ( lemn,  
 plastic, inclusiv aparate electronice);  
- îndepărtează praful şi murdăria şi conferă  
strălucire;  
- flaconul este prevăzut cu trigger : pt.  
 aplicare prin pulverizare;  
- ambalajul : este reciclabil ;  
- produsul este bio-degradabil ;  
- conform cu legislaţia UE;  
- produs certificat ISO;  
- ambalare : flacon de  minim 300 ml ;  
- unitate de vânzare:1 buc.=1 flacon de  
 minim 300ml, cu pulverizator 

buc 15 

42 Solutie pt. gresie 1litru/buc 

- tip produs:solutie cu efect dezinfectant,  
ideala pentru curatarea si dezinfectarea zilnica 
a suprafetelor din gresie. 
- unitate de vanzare:ambalaj 1litru/buc. 

buc 15 

43 Solutie pete pt. rufe albe, 
echivalent Vanish 

- tip produs: produsul funcţionează pe toate 
tipurile de pete, de la cele pe care le poţi vedea 
cu uşurinţă până la micile pete pe care nu le 
observi înainte de spălare - chiar şi pe cele mai 
dificile pete de grăsime.Conţine de asemenea 
agenţi puternici de înălbire pentru a-ţi albi 
rufele albe .  
- unitate de vanzare:ambalaj 1litru/buc. 

buc 10 

44 Solutie pete pt. rufe colorate, 
echivalent Vanish 

- tip produs: produsul funcţionează pe toate 
tipurile de pete, de la cele pe care le poţi vedea 
cu uşurinţă până la petele mici pe care nu le 
observi înainte de spălare - chiar şi pe cele mai 
dificile pete de grăsime.Pentru  orice fel de 
pată, culoare- nu afectează ţesăturile colorate 
sau pe cele albe - la orice temperaturi, chiar şi 
SCĂZUTE.  
- unitate de vanzare:ambalaj 1litru/buc. 

buc 8 

45 Vopsea alba pt. metal 

- tip produs: produsul recomandat pentru toate 
suprafetele interioare si exterioare din  metal si 
zidarie;Grad ridicat de alb, gradul de alb si 
culoarea rezista foarte bine in timp. 
- Culoare : alb 
- unitate de vanzare: cutie 1 kg 

Cutie   1 
kg 2 

46 Vopsea neagra pt. metal 
 - tip produs: produsul este utilizat pentru 
acoperirea suprafetelor de metal precum si 
pentru intretinerea sau repararea suprafetelor 

Cutie   1 
kg 2 



care au mai fost acoperite. 
-Are luciu ridicat si persistent,rezistenta buna 
la intemperii, variatii de temperatura si 
umiditate;rezistenta mecanica buna 
-culoare :negru 
-unitate de vanzare: cutie 1 kg 

47 Vopsea rosie pt. metal 

- tip produs: produsul este utilizat pentru 
acoperirea suprafetelor de metal precum si 
pentru intretinerea sau repararea suprafetelor 
care au mai fost acoperite. 
- are luciu ridicat si persistent, rezistenta buna 
la intemperii, variatii de temperatura si 
umiditate;rezistenta mecanica buna 
-culoare : rosu 
-unitate de vanzare: cutie 1 kg 

Cutie   1 
kg 2 

48 Vopsea verde pt. metal 

- tip produs: produsul este utilizat pentru 
acoperirea suprafetelor de metal precum si 
pentru intretinerea sau repararea suprafetelor 
care au mai fost acoperite. 
- are luciu ridicat si persistent, rezistenta buna 
la intemperii, variatii de temperatura si 
umiditate;rezistenta mecanica buna 
-culoare: verde 
-unitate de vanzare: cutie 1 kg 

Cutie   1 
kg 2 

49 Odorizant camera aparat pt. 
spray echivalent AIR WICK  

- tip produs: aparatul +rezerva Spray 
echivalent sau chiar similar cu brandul AIR 
WICK FRESHMATIC la 250 ml este conceput 
pentru a asigura un parfum continuu, de 
calitate, până la 60 de zile. Confortabil - îl poţi 
suspenda sau amplasa în orice încăpere din 
casa ta.Uşor de utilizat - pur şi simplu 
introduci rezerva de aerosol, iar dispozitivul 
acţionat de baterii va elibera un parfum 
proaspăt, uşor, la intervale constante de timp.  
-unitate de vanzare:aparat +rezerva spray 
250ml 

buc 10 

50 Rezerve spray echivalent AIR 
WICK 250 ml 

 - tip produs:rezerva spray echivalenta sau 
chiar similara AIR WICK este conceputa 
pentru a asigura un parfum continuu, de 
calitate, până la 60 de zile.  
-unitate de vanzare:rezerva spray 250ml 

buc 20 

51 Dezinfectant Clorom-cutie cu 
200 tablete/cutie 

- tip produs: dezinfectant clorigen general 
(tablete efervescente) cu urmatoarea 
compozitie: Sodium dichloroisocyanurate 
dehydrate 77,14%, factori efervescenta.    - Un 
comprimat elibereaza 1,5 g clor activ. 
- Utilizare: dezinfectant pentru spatii private si 
zone de sanatate publica, folosit la dezinfectia 
suprafetelor si obiectelor contaminate: 
pardoseli, laboratoare, bureti, lenjerie, vase, 
ustensile de laborator, grupuri sanitare, apa de 
fantana si de piscina 
-unitate de vanzare: cutie cu 200 tablete/cutie 

cutii 25 

52 Detartrant 

-tip produs:produsul curăţă şi îndepărtează 
eficient şi fără efort depunerile de calcar si 
rugină de pe toaletă şi alte obiecte sanitare din 
faianţă. -unitate de vanzare:bidon 1litru 

litri 20 

53 Saci menaj 120 litri  

- tip produs: saci menajeri pentru pubele gunoi; 
-tip: saci din polietilena de inalta 
densitate(HDPE); 
- proprietati saci menajeri: rezistenti; etansi; 

role 70 



rolati 
 - capacitate:120 litri  
- dimensiuni: 70cm x 110 cm; 
- culoare saci: negru; 
-produs certificat ISO 
-ambalare 10buc/rola; 
-unitate de vanzare:1 rola cu 10 buc.saci 

54 Servetele de masa- 33x33cm, 
imprimate, triplu strat 

-tip produs: servetele de masa-33x33cm, 
imprimate, triplu strat -servetel foarte moale 
- Ofera mainilor o senzatie blanda la atingere 
- ideal ptr decorarea meselor festive 
- avizate pentru a se folosi in industria 
alimentara 
-unitate de vanzare:pachet cu 20 buc 

pachete 30 

55 Detergent vase pasta 
echivalent Axion 

 - tip produs : pastă abrazivă concentrată –  
  similar sau echivalent cu  brandul Axion; 

produsul este sub forma de  pasta care poate 
indeparta uleiul si stropii de mancare, 
mancarea intarita, mizeria persistenta, chiar si 
grasimea arsa.  
- este eficient chiar si in apa rece;are un miros 
placut; 

 - Ph = neutru;  
 - să conţină ingredienţi emulsifianţi            -  

protejează pielea ;  
 - testat dermatologic ;  
 - produs conform cu normele UE ;  
 - Este ambalat intr-un recipient din plastic, 

prevazut cu un capac.  
Gramaj: 450 g.  

buc 10 

56 Detergent  WC echivalent 
Domestos (gel) 

- tip produs : detergent WC ;  
- tip : sub formă de gel ;  
- vâscozitate : mare ;  
- plăcut parfumat ;  
- destinat spălării şi dezinfectării obiectelor  
 sanitare ca : chiuvete, vase de WC - similar  
brandului Domestos sau echivalent;  
- conform cu legislaţia UE ;  
- produs certificat ISO;  
- ambalare : flacon de 750 ml ;  
- unitate de vânzare: 1 buc.=1 flacon de  
 750 ml .                     

buc 750 
ml 53 

57 Alcool sanitar 

- tip produs: alcoolul sanitar este un produs 
biocid pentru igiena umana.           - Alcoolul 
sanitar este o solutie pe baza de alcool etilic 
70% (V/V).                              
 - Se utilizeaza pentru uz extern, actionand ca 
antiseptic fata de bacterii Gram-pozitive si 
Gram-negative, efectul maxim fiind la aceasta 
concentratie, care asigura cea mai buna 
patrundere a substantei in celula bacteriana. 
Are actiune antimicotica. Prezinta activitate 
bactericida  

litri 20 

58 Lavete umede bucatarie 

- tip produs: laveta umeda compozitie bumbac 
si celuloza  ;                                  -Curata cu 
usurinta obiectele si suprafetele dintr-o  
diferite incaperi: mobilier, vesela, obiecte 
sanitare, alte obiecte din bucatarie ; 
-dimensiuni:18x20cm 
-capacitate mare de absorbtie si de curatare 
- conform cu legislaţia UE ;  
- produs certificat ISO;  
- unitate de vânzare: set:3 buc 

set 10 



59 Spray insecticid universal 500 
ml 

- tip produs: este un insecticid aerosol gata de 
utilizare care omoara insectele zburatoare si 
taratoare precum: muste, tantari, viespi, tauni, 
bondari, gandaci, furnici, purici. 
-Se utilizeaza pentru dezinfectarea spatiilor 
civile, atat publice cat si casnice precum: case, 
spatii de zi, servicii de igiena, bucatarii, 
mansarde, garaje, sali de sedinte, scoli, 
comunitati, sali de mese, magazine, industria 
alimentara, depozite, campinguri, mijloace de 
transport,  containere, etc. 
-Efectul de respingere pe care il are extractul 
de piretru, previne infestarea locurilor tratate 
cu insecte zburatoare. 
- unitate de vânzare: recipient metalic x 500ml 

buc 10 

60 Spray molii 500 ml 

- tip produs: spray-ul contra moliilor 
protejeaza eficient materialele textile impotriva 
insectelor daunatoare, in special a 
moliilor.Utilizat in mod corespunzator, 
produsul nu pateaza. Dupa utilizare aerosolul 
lasa un miros placut 
- unitate de vânzare: recipient metalic x 500ml 

buc 10 

61 Faras plastic 
- tip produs: faras realizat din plastic rezistent 
prevazut cu maner  
- unitate de vânzare:  buc 

buc 12 

62 Perie cu coada telescopica pt. 
sters paianjeni 

- tip produs: Perie sferica sau in forma de 
triunghi cu colturile rotunjite pentru 
îndepărtarea prafului și a pânzelor de păianjen, 
cu coada telescopica. Ideala pentru locurile 
greu accesibile la înăltime și în colturi. Peria 
sferica se poate atașa la coada telescopica. 
Perii sunt lungi și deși pentru colectarea 
eficienta a prafului și a pânzelor de păianjen. 
- unitate de vânzare: buc 

buc 3 

63 Prosoape bucatarie bumbac 
gros, dimens. 40x70 cm 

- tip produs: prosop de bucatarie, rezistent si 
gros, cu dimensiuni de 40x70 cm  
-culori rezistente la spalare, puternic 
absorbante 
- material bumbac 100% 
- unitate de vânzare:  buc 

buc 10 

64 
Detergent pentru pardoseli de 
lemn  echivalent Pronto 750 
ml 

- tip produs: detergent cu formula speciala, 
pentru suprafețe din lemn, care trebuie să fie 
curățate cu grijă. 
- Formula sa curăță delicat și îndepărtează 
murdăria și petele fără a fi nevoie de clătire; 
 - unitate de vânzare: ambalaj plastic 750ml 

buc 27 

65 Crema de curatat inox, 
echivalent CIF crema  inox 

- tip produs: un produs care este specializat in 
curatarea suprafetelor din inox echivalent cu 
brandul CIF crema  inox si, datorita 
tehnologiei sale cu polimeri, le confera 
stralucire.  
- Ingrediente <5% surfactanti anionici, 
surfactanti neionici, fosfat, parfum, 
Benzisothiazolinone 
- conform cu legislaţia UE ;  
- produs certificat ISO;  
- unitate de vânzare: buc x500 ml 

buc x 
500 ml 10 

66 Crema de curatat sanitara 
echivalent CIF sanitar 

 - tip produs: spray echivalent cu brandul CIF 
sanitar pentru curatarea suprafetelor si 
obiectelor din baie (cada, cabina de dus, 
chiuveta, gresie, faianta, robinete etc);  
-este ideal pentru indepartarea depunerilor de 

buc 10 



piatra si de sapun de pe chiuveta si cada sau a 
urmelor proaspete de machiaj de pe polita 
oglinzii din baie. 
-sub forma de crema abraziva, curata eficient 
si fara sa zgaraie suprafetele din ceramica, 
portelan, melamina, precum si suprafete 
vopsite si emailate, lasandu-le stralucitor de 
curate. 
- conform cu legislaţia UE ;  
- produs certificat ISO;  
- unitate de vânzare: buc x500 ml 

67 
Detergent concentrat pt. gresie 
si faianta, echivalent Mr. 
Proper 1,5 litri 

- tip produs: produsul echivalent sau chiar 
similar cu brandul Mr. Proper este recomandat 
pentru multiple suprafete din locuinta, in 
special pentru gresie, faianta, granit sau 
marmura, dar este la fel de eficient si pentru tot 
restul casei.Recipient de 1,5L. 
- unitate de vânzare: ambalaj plastic 1,5 litri 

buc 15 

68 Solutie pt. curatarea grasimii 
echivalent Cilit Bang-1 litru 

- tip produs: produsul echivalent sau chiar 
similar cu brandul Cilit Bang pentru grasime si 
pardoseli indeparteaza eficient grasimea arsa, 
murdaria si petele persistente din casa si din 
afara casei. Este eficient atat folosit pur cat si 
diluat cu apa, pentru a indeparta murdaria de 
pe suprafetele mici si mari. 
- unitate de vânzare: ambalaj plastic 1 litri 

buc 50 

69 Role prosop hartie 100 m 

- tip produs: Rola prosoape hartie extra alba 
(celuloza pura). 100 m, 2 straturi: celuloza 
100% 
- unitate de vânzare: buc 

buc 320 

70 Sampon pt. covoare echivalent 
Biocarpet, 750 ml 

- tip produs: echivalent sau chiar similar cu 
brandul Biocarpet pentru covoare, sampon ce 
asigura o curatare completa si in profunzime a 
tuturor tipurilor de covoare, mochete, tapiserii, 
etc.  
-produsul trebuie sa poata fi folosit pe lana, 
bumbac, fibre sintetice, curatare in profunzime 
si sa lase un miros proaspat, sa revigoreze 
tesaturile 
 - unitate de vânzare: ambalaj 750 ml 

buc 5 

71 Saci aspirator BOSCH  

- tip produs:saci aspirator compatibili cu 
aspiratoarele din dotarea institutiei BOSCH 
GL-30 din hârtie ( cod 468383)  
- unitate de vânzare: set:4 buc 

set 30 

72 Faras metalic 
- tip produs: Faras metalic pentru uz 
gospodaresc 
- unitate de vânzare: buc 

buc 3 

73 Lavete bumbac  50x50cm 

- tip produs: lavete bumbac 50cm x 50cm 
- material: bumbac 100% tricot alb sau alte 
culori; 
- compozitie fibroasa dintr-o singura bucata, 
material nou; 
- hidrofila(capacitate mare de absorbtie a 
uleiurilor si  grasimilor); 
- greutate 135 g/cmp; 
- nu lasa scame; 
- ambalare:100buc 
 - unitate de vânzare: buc 

buc 100 

74 Racleta geamuri cu coada 
telescopica 

- tip produs: sistem de curăţare a geamurilor:  
racletă pt. curăţat geamurile;  
- racletă dotată cu :  
 - tijă (coadă) telescopică :  
 - din 2 (două) segmente :  

buc 4 



 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 -dimensiune lungime ;  
 - cu lamelă de cauciuc, care se poate detaşa de 
ştergătorul de microfibră;  
 - spălător special de microfibră (35cm)pt.  
 şters şi lustruit.  
- cu posibilitate de înlocuire a spălătorului din  
microfibră ;  
- utilizare : pentru curăţarea suprafeţelor la  
 înălţime;  
- produs conform standardelor UE şi certificat  
ISO ;  
- unitate de vânzare: buc.(1 buc.= racletă+  
 spălător de microfibră + tijă telescopică).  

75 Perie curatat WC - tip produs: Perie curatat WC; 
 - unitate de vânzare:  buc buc 10 

76 Perii  cu coada pt. alee (tip 
Piassara) 

- tip produs: Matura de exterior de 40 de 
centimetri, cu fibre speciale pentru uz 
profesional 
- unitate de vânzare:  buc 

buc 10 

77 Burete mare teflon 

- tip produs: Special creat pentru curăţarea 
suprafeţelor delicate de tip teflon, inox, sticlă, 
vopsea. 
 - unitate de vânzare: buc 

buc 30 

 
III. Locul de livrare al produselor : furnizarea produselor se va face la sediul achizitorului Primariei Onesti din 
Bdul Oituz nr.17, Onesti, jud. Bacau 
IV. Termen de livrare : - 7 zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii. 
V. Termen de garanţie al produselor : min. 12 luni de la recepţie. 
VI. Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut. 
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