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Bucureşti 

                                                                                                 Nr. 2511/01.11.2016  

 

Către:  
 

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) dorește să achiziționeze 

următoarele produse de curăţenie, cod CPV:  39800000-0: 

Nr. 

crt. 

Denumire produs  - 

MATERIALE 

CURĂŢENIE 

UM Cantitatea 

Preţ lei 

pe UM fără 

TVA 

Total lei pe 

cantitate 

fără TVA 

Total lei 

cu TVA 

1.  

 

Dezinfectant pentru vasul de 

toaletă, WC, faianţă, obiecte 

sanitare şi alte suprafeţe 

lavabile, ambalat în bidoane 

de 5 litri, pentru utilizare 

manuală, termen de 

valabilitate (minim 1 an 

începând de la data 

livrării) 

buc 5   

 

2.  

 

Odorizant WC detergent 

solid pentru curăţarea 

vasului de toaleta, pentru 

prevenirea depunerilor de 

calcar, îndepărtarea 

microbilor, pentru tipul de 

prindere de vasul de WC 

termen de valabilitate 

(minim 1 an începând de la 

data livrării) 

buc 10   

 

3.  

 
Rolă hârtie prevăzută cu 2 

straturi, din celuloză, 

absorbantă, pretăiată pentru 

a facilita ruperea, folosire 

universală, 6 buc/set, cca 

75m/rola 

buc 18   

 

4.  

 

Hârtie igienică cu 2 straturi, 

10 role/set 

 

set 10   
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Nr. 

crt. 

Denumire produs  - 

MATERIALE 

CURĂŢENIE 

UM Cantitatea 

Preţ lei 

pe UM fără 

TVA 

Total lei pe 

cantitate 

fără TVA 

Total lei 

cu TVA 

5.  

 

Detergent universal pentru 

pardoseli, ambalat în 

bidoane de 5 litri, 

instrucţiuni de utilizare 

buc. 2   

 

6.  

 

Spray pentru mobilă, 

birouri, pentru îndepărtarea 

prafului, petelor şi murdăriei 

şi pentru protejarea acesteia 

– ingrediente: Surfactanţi  

non-ionici <5%, Ceară, 

Alcooli graşi, Parfum, efect 

antistatic, ambalat la flacon 

de 300 ml, instrucţiuni de 

utilizare, termen de 

valabilitate (minim 1 an 

începând de la data 

livrării) 

buc. 6   

 

7.  

 

Soluţie pentru curăţarea şi 

degresarea geamurilor, 

suprafaţelor din sticlă, efect 

antistatic, ambalat la bidon 

de 5 litri, instrucţiuni de 

utilizare, termen de 

valabilitate (minim 1 an 

începând de la data 

livrării) 

buc. 2   

 

8.  

 

Soluţie pentru curaţărea, 

îndepărtarea depunerilor de 

calcar, petelor de rugină din 

interiorul vasului de toaletă 

şi de pe alte obiecte sanitare 

din faianţă, gresie, ambalat 

în bidoane de 5 litri 
instrucţiuni de utilizare, 

termen de valabilitate 

(minim 1 an începând de la 

data livrării) 

buc. 4   
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Nr. 

crt. 

Denumire produs  - 

MATERIALE 

CURĂŢENIE 

UM Cantitatea 

Preţ lei 

pe UM fără 

TVA 

Total lei pe 

cantitate 

fără TVA 

Total lei 

cu TVA 

9.  

 

Sapun de mâini lichid, 

consistenţă cremoasă, cu 

parfum, glicerină pentru 

îndepărtarea impurităţilor,  

ambalat la bidon de 5 litri, 

termen de valabilitate 

(minim 1 an începând de la 

data livrării) 

buc.  2   

 

10.  

 

Detergent pentru parchet cu 

amestec de ceară, parfumat, 

 ambalat la bidon de 5 litri 
instrucţiuni de utilizare, 

termen de valabilitate 

(minim 1 an începând de la 

data livrării) 

buc. 2   

 

11.  

 

Burete spălat vase cu 

caneluri, calitate superioară,  

cu suprafeţe de rugozităţi 

diferite (abraziv), 10buc/set 

set  1   

 

12.  

 

Lavete din bumbac şi 

microfibră pentru 

întreţinerea curăţeniei, să nu 

lase scame la folosire, 

rezistente, cu putere mare de 

absorbţie (hidrofile), 

protejare a suprafeţelor fără 

să zgârie, dim.30x30 cm 

buc.  10   

 

13.  

 

Detergent lichid pentru 

spălarea şi degresarea 

veselei, şi îndepărtarea 

mirosurilor neplăcute, 

parfumat, ambalat la bidon  

de 5 litri instrucţiuni de 

utilizare, termen de 

valabilitate (minim 1 an 

începând de la data 

livrării) 

buc. 2   
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Nr. 

crt. 

Denumire produs  - 

MATERIALE 

CURĂŢENIE 

UM Cantitatea 

Preţ lei 

pe UM fără 

TVA 

Total lei pe 

cantitate 

fără TVA 

Total lei 

cu TVA 

14.  

 

Saci plastic de 60 litri 

(60*80 cm) pentru 

colectarea deşeurilor 

menajere, 50 buc/rolă 

rolă 20   

 

15.  

 

Saci plastic de 240 litri 

(110*125 cm) pentru 

colectarea deşeurilor 

menajere sau transportul 

produselor în vederea 

protejării şi eficientizării 

transportului, 10 buc/rolă 

rolă 10   

 

16.  Mănuşi de unică folosinţă, 

din nitril, fără pudră în 

interior, 100 buc/cutie 

cutie 1   

 

VALOARE TOTALĂ CU TVA: 

Ofertanţii au obligaţia de a prezenta următoarele documente : 

- documentul care să ateste că produsele sunt autorizate sanitar, după caz; 

- certificatul de conformitate al producătorului sau importatorului ; 

- fisa tehnica a produsului. 

 

Fiecare produs trebuie să conţină descriere tehnică şi să corespundă cerinţelor tehnice 

solicitate. Vor fi luate în considerare  toate ofertele corespunzătoare primite, chiar dacă nu sunt 

ofertate toate produsele.  

În urma selecţiei ofertelor, produsele ce urmează a se achiziţiona se vor încărca în SEAP 

de către operatorii economici, iar atribuirea se va face online în SEAP. 

Livrarea: se va face la sediul O.N.V.P.V. din Șoseaua Iancului, nr. 49, București, Sector 

2, România, Cod poştal: 021719, furnizorul având obligaţia de a asigura transportul. 

Plata: se va face în termen de 30 de zile de la livrarea  şi recepţia produselor,  cu Ordin 

de plata din contul de Trezorerie al O.N.V.P.V.  în contul de trezorerie al furnizorului. 

            Vă rugăm să specificaţi în oferta dvs. de preț, atât prețul unitar în lei cât şi valoarea  

cu TVA. Ofertele vor fi transmise până la data de 07.11.2016 orele 14,00 la sediul O.N.V.P.V. 

din Șoseaua Iancului, nr. 49, București, Sector 2, România, Cod poştal: 021719. 

Pentru mai multe informații: Telefon: +40 212505097, Fax: +40 212505098, E-mail: 

office@onvpv.ro. 

Cu mulțumiri pentru colaborare, 
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