
Primăria municipiului Constanța aduce la cunoștința publicului inițierea 
consultării de piață în următoarele condiții: 

 
Obiect consultare: determinare valoare estimată pentru achiziția a 5.000 bucăți 
de dozatoare de perete și a 55.000 bucăți de dezinfectanți de uz medical și curățare 

pentru mâini și piele.  
Scopul achiziției constă în luarea măsurilor urgente de protecție a cetățenilor din 

municipiul Constanța, având în vedere situația generală cu care ne confruntăm și 
anume răspândirea virusului COVID-19. 
 

Cod CPV: 39330000 - 4 Echipament de dezinfectare 
       33741300 – 9 Dezinfectant pentru mâini 

 
Descriere consultare: Primăria municipiului Constanța intenționează să 
achiziționeze 5.000 bucăți de dozatoare de perete și a 55.000 bucăți de 

dezinfectanți de uz medical și curățare pentru mâini și piele. 
Aspecte supuse consultării: propunere de preț pentru 5.000 buc. dozator de perete 

și 55.000 buc. recipiente dezinfectant de uz medical și curățare pentru mâini și 
piele, cu următoarele caracteristici: 

Dozator perete – 5.000 buc.: 

- dozator de perete pentru recipiente de 1.000 ml, cu mâner pentru operare cu 
brațul sau cu cotul; 

- material: plastic ABS rezistent la lovituri, zgârieturi și la acțiunea dezinfectanților; 
- simplu de utilizat; 
- dispensa precisă a produsului; 

- protecție cu valvă pentru eliminarea riscurilor de contaminare și evaporare; 
- compatibil cu dezinfectantul de uz medical și curățare pentru mâini și piele. 

Dezinfectant de uz medical și curățare pentru mâini și piele – 55.000 
buc.: 

- recipiente de 1.000 ml; 
- balsam pe bază de alcool pentru dezinfectarea igienică și chirurgicală a mâinilor, 
gata de utilizat. 

Avantaje: 
- eficient împotriva bacteriilor, ciupercilor și vitricid împotriva virusurilor 

incapsulate (inclusiv HBV, HCV, HIV, Vaccinia); 
- cu un bonus de protecție a pielii și îngrijire printr-o formulă inovatoare 
(Dexpantenol + Etilhexil glicerină); 

- fără coloranți și arome, așadar blând cu pielea. 
Domenii de utilizare: 

- dezinfectarea igienică a mâinilor. 
Se solicită opinia furnizorilor din domeniu cu privire la: 

- prezentare propunere de preț unitar, conform structurii din tabelul următor, 

sau alte soluții tehnice: 
  

Nr. 

crt. 
Produs Dimensiune 

Preț unitar 

(lei) 
Cantitate 

Valoare 

totală fără 
TVA (lei) 

Valoare 
totală cu 

TVA  
(lei) 

1. Dozator perete 1.000 ml  
5.000 
buc. 

  

 

2. 
Recipient 

dezinfectant de uz 
1.000 ml  

55.000 
buc. 

  



medical și 
curățare pentru 

mâini și piele 

 

Aspecte supuse consultării: se solicită oferte de preț în vederea determinării 
valorii estimate pentru achiziția a 5.000 bucățí de dozatoare de perete și a 55.000 

bucăți de dezinfectanți de uz medical și curățare pentru mâini și piele.  
 
Data afișării anunțului: 30.03.2020 

 
Termen limită transmitere propuneri: 02.04.2020 

   
Termen limită consultare: 03.04.2020 
 

Modalitate de desfășurare: Orice persoană juridică interesată are posibilitatea 
de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate numai prin 

mijloace electronice la adresa de e-mail servicii.publice@primaria-constanta.ro 
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