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1 Detergent manual 40 kg

2 Pastă pentru spălat vase (250g/buc.)
Substante  tensioactive amionice, carbonat de calciu, 
carbonat de sodiu, silicat desodiu, bicarbonat de sodiu, 15 buc.

3 Detergent lichid vase 50 litri

4 Cremă de curăţat abrazivă - 600ml/buc
surfactanti amfoterici, surfactanti anionici, parfum, 
sapun, geraniol, benzisothiazolinone. 40 buc. 

5 Detergent lichid pentru curăţarea  
mochetelor 

surfactanti anionici, parfum, 
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolino 40 litri 

6 Soluţie pentru parchet 60 litri 

7 Spray pentru mobila (300ml/buc) 5% surfactanti ne-ionici, 5-15% hidrocarburi alifatice 100 buc. 

8 Lichid de curăţat universal pentru suprafeţe 
casnice 

Sapun, surfactanti neionici, parfum 80 litri 

9 Detergent lichid geamuri - 700 ml/buc. Aqua, isopropyl alcohol, sodium laurylether sulfat, 
nonoxynol, bromo, parfum 80 buc. 

10 Lichid pentru îndepărtarea pietrei şi ruginei 
- 700 ml/buc.

Acid fosforic, surfactanti neionici, parfum 40 buc. 

11 Înălbitor dezinfectant 80 litri 

12 Săpun lichid cu pompă - 500ml/ buc. 60 buc.

13 Rezervă săpun lichid  50 litri 

14 Săpun solid -100g 1000 buc. 

15 Tableta anticalcar pt vasul toaletei Surfactanti  anionici, surfactanti neionici 50 buc. 

16 Odorizant solid pentru vasul toaletei 50 buc. 

17 Granule desfundat canalizare -70g/plic 20 plicuri

18 Microspray 20 buc

19 Rezerva microspray 40 buc

20 Aparat odorizant electric cu rezerva 20 buc

21 Rezerva ap. odorizant electric (buc)
Parfum: Bamboo& White Freesia, After Tobacco, Aqua, 
Sky, Innocence, Citrus, 40 buc

-         Str. Cuejdiu – SPCLEP

-         Str. Privighetorii – SSM-SVSU
                    În prezentarea ofertei, se va nominaliza produsul.

   Director administrativ,
Georgiana Raspopa

                                                                                                   Vasile Popescu 

MUNICIPIUL PIATRA NEAMT                                                                                                                      p. Viceprimar

Valoare totala 

                             Achiziţionare :   produse de curăţenie – cod CPV 39831240 –0 

                             Produse de curăţat ce urmează a fi achiziţionate:
              Descrierea obiectivului :

Livrarea produselor se va face pe bază de comenzi emise de către autoritatea contractantă. Cerinţele prevăzute mai sus sunt
considerate minimale, orice ofertă care se abate de la caietul de sarcini va fi luată în considerare doar dacă propunerea tehnică asigură
un nivel de calitate superior cerinţelor minimale din prezentul caiet de sarcini. 

CAIET DE SARCINI 

Menţionăm faptul că produse de curăţenie sunt necesare pentru următoarele spaţii ale Primăriei:

-         Str. Stefan cel Mare nr.6-8, Corp C1 şi  Corp C2

Directia Administrativa                                                                                                                            Consilier local delegat                                                                                       


