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                           INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA OFERTARE 
 

 

Referitor la: solicitare ofertă achiziționare produse de curatenie 

 

   

Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" cu sediul în București, Sos. Panduri, nr.20, sector 5, 
cod fiscal 4283538, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să  transmiteți oferta de 
preț, în vederea achiziționării următoarelor produse de curatenie in vederea incheierii unui 
contract de furnizare de produse pana la 31.12.2017: 

• ACE INALBITOR - 140 litri 
• BURETI VASE - 700 bucati 
• DETERGENT GEAMURI 750ML - 350 bucati 
• DETERGENT VASE - 700 bucati 
• DOMESTOS - 490 bucati 
• HARTIE IGIENICA - 4000 bucati 
• HARTIE PROSOP - 4200 bucati 
• INALBITOR CLOR - 700 litri 
• LAVETE 4 CULORI (PORTOCALIU, VERDE, GALBEN, ALBASTRU) - 700 seturi 
• MANUSI MENAJ - 350 perechi 
• PASTA ABRAZIVA - 490 bucati 
• REZERVA MOP 250GR - 700 bucati 
• SACI ALBASTRI 120L - 2100 bucati 
• SACI NEGRI 120L - 2100 bucati 
• SACI MENAJERI 35L - 70000 bucati 
• SAPUN LICHID - 700 litri 
• FARAS - 20 bucati 



• COADA MOP - 100 bucati 
• GALEATA  CU STORCATOR CULOARE ALBASTRA - 30 bucati 
• GALEATA CU STORCATOR CULOARE ROSIE - 30 bucati 
• COS GUNOI CU PEDALA SI CAPAC PVC - 10 BUCATI 
• SODA CALCINATA - 20 kg 
• DETERGENT MANUAL - 100 kg 

 

1. Sursa de finanţare: Buget Local 
2.  Limba de redactare a ofertei: limba română 

3. Perioada de valabilitate a ofertelor: până la data de 01.07.2017, inclusiv 
4. Preţul ofertei este ferm în lei 
5. Criteriul utilizat pentru desemnarea câştigătorului: preţul cel mai scăzut. 
6. Livrarea se va face în termen de maxim 15 zile lucrătoare la data transmiterii comenzii 

ferme către furnizor, la sediul Spitalului Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele", Sos. Panduri, 
nr. 20, sector 5, Bucureşti, între orele 8.00 -16.00. 

7. Plata se va face cu O.P. în contul de trezorerie al furnizorului, în termen de maxim 60 de 
zile de la data primirii facturii. 

8. Oferta semnată şi ştampilată se va transmite până la data de 26.05.2017, ora 12.00   
prin e-mail la adresa achizitii@burghele.ro 
 

Ofertantii au obligatia sa posteze și în catalogul electronic din SEAP oferta financiară 
transmisă, în scris, la adresa de e-mail: achizitii@burghele.ro sau fax: 021.411.10.55. 

In acest sens, în oferta financiară scrisă, se vor preciza și informații privind identificarea 
serviciilor în SEAP.  

Atribuirea se va face “online”. 

Ofertele care nu vor fi trimise pe e-mail/fax până la data și ora menţionate mai sus și nu 
sunt încărcate și în catalogul electronic SEAP nu vor fi luate in considerare. 

 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 021.410.69.10/0786.365.110, 
Birou Achiziţii Publice, persoană de contact Funieru Andreea. 
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