
1 

 

 
 

Tip anunț: Achiziție directă 

Tip achiziție: furnizare de produse 
Denumirea achiziției: achiziție publică de dozatoare pentru consumabile igienico 

sanitare, uscătoare electrice de mâîni, alte echipamente și consumabile aferente 
acestora, necesare pentru dotarea grupurilor sanitare aferente Primăriei municipiului 

Constanța 

Cod CPV: 42968200-1 Distribuitoare de articole de igienă 

Cod CPV: 44410000-7 Articole pentru baie și bucătărie 
Cod CPV: 33760000-5 Hartie igienică, batiste, șervete din hârtie pentru 
mâini și șervete de masă 

Cod CPV: 33711900-6 Săpun 

Cod CPV: 31411000-0-6 Baterii alcaline 

Descrierea achiziției: Primăria municipiului Constanța intenționează să 
achiziționeze dozatoare pentru consumabile igienico sanitare, uscătoare electrice de 

mâîni, alte echipamente și consumabile aferente acestora necesare pentru dotarea 
grupurilor sanitare aferente sediului situat pe b-dul Tomis nr. 51 al Primăriei 
municipiului Constanța și Foișoarelor grupuri sanitare Parc Arheologic, cu următoarele 

caracteristici: 

1. Echipamente grupuri sanitare 

- Dozator inox hârtie igienică - 23 bucăți 

Dimensiune : 254x355x133 cm; 
Sistem de închidere cu cheie; 

Ideal pentru zonele cu trafic mare-mediu vizitatori; 
Material - inox/plastic; 
Inox inoxidabil cu înveliș anti-amprentă, design modern și elegant; 

Culoare - gri. 

- Dozator inox săpun spumă, automat, cu senzor- 21 bucăți 
Dimensiune: 278 x 116x130cm; 

Dozator săpun spumă electronic, inox, cu senzor, 1 l; 
Inox inoxidabil cu înveliș anti-amprentă, design modern și elegant; 

Posibilitatea de reglare a timpului și a dozajului; 
Activare prin sistem no-touch, pentru păstrarea unei igiene 
corespunzătoare; 

Pentru toaletele cu trafic mediu/mare de vizitatori; 
Material - inox/plastic. 

Culoare - gri. 

- Dozator inox șervețele mâini - 14 bucăți 

Dimensiune: 317 x 468x101cm; 
Dispenser pentru șervețele intercalate, din inox inoxidabil cu înveliș anti- 

amprentă; 
Capacitate 300 de șervețele; 
Design slim, ocupă foarte puțin spațiu; 

Material - inox/plastic; 

Culoare - gri. 

- Coș gunoi inox de perete - 16 bucăți 
Dimensiune: 395 x 614x253 cm; 

Coș de gunoi din inox inoxidabil cu înveliș anti-amprentă, design modern; 
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Îngust, economisind spațiu și foarte ușor de întreținut; 
Material - inox/plastic; 

Capacitate - 40 l; 

Culoare - gri. 

- Coș gunoi inox cu capac batant - 23 bucăți 
Diametru: 29 cm și înălțime 67 cm; 

Coș de gunoi din inox inoxidabil push bin. 

- Perie WC inox - 16 bucăți 

Rezistentă, dotată cu pahar interior din plastic pentru acumularea apei; 
Perie alcătuită din materiale de cea mai bună calitate, realizată special 

pentru a curăța eficient vasul toaletei; 

Poate fi accesorizată ușor cu orice coș de gunoi din inox. 

- Uscător mâini - 5 bucăți 
Profesional, igienic, echipat cu filtru HEPA care îndepărtează 99,9% din 

bacterii și praf, și lămpi UV care sterilizează aerul; 
Tavă de colectare a apei detașabilă, care să mențină podeaua uscată; 
Dimensiuni (hxLxl) - 70x30x21,5 cm; 

Putere - 1850 W; 
Carcasa - plastic ABS; 

Clasa de siguranță - IP-X4; 
Timp de uscare - 7 secunde; 
Trafic recomandat - intens; 

Viteza aerului suflat - 342 km/h; 
Motor fiabil; 

Prevăzut cu senzor și control al temperaturii; 
Culoare gri metalizat; 

Garanție - 5 ani. 

- Baterii alcaline 1,5 V C/LR 14 - 188 bucăți 

Diametru 26,2 mm x H 50mm; 

2. Consumabile igienico-sanitare 

- Săpun spumă 1 L - 656 bucăți 
Compatibil cu toate tipurile de piele; 

Ingrediente care hidratează pielea; 
Reîncărcare rapidă; 

Sticlă sigilată cu pompă de unică folosință care reduce riscul de 
contaminare încrucișată; 
Flaconul își reduce dimensiunea pe măsura folosirii astfel reducându-se 

cantitatea de deșeuri; 
Parfum proaspăt; 

Spumă moale și cremoasă; 
Volum 1000 ml; 
Culoare transparentă; 

Numărul dozelor - 2500; 

Ambalare bax - 6 buc. 

- Hârtie igienică - 1312 bucăți 
Hârtie cu o textură foarte moale; 

Dimensiune mare a rolei pentru mai puțină mentenanță; Embosată pentru 
un aspect vizual ridicat; 

Imprimată cu frunze albastre pentru a recunoaște calitatea; 
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Lungimea rolei - 170 m; 
Lățimea rolei - 9,4 cm; 

Diametrul rolei -18,7 cm; 
Lungimea porției - 20 cm; 
Diametrul conului - 5,9 cm; 

Pliuri - 2; 
Culoare - alb; 

Potrivită pentru locații de trafic medii și mari. 

- Șervețele mâini - 284 bucăți 

Prosop de mâini mare și moale care lasă o senzație de înaltă calitate; 
Hârtia cea mai rezistentă și cea mai absorbantă pentru o uscare cât mai 

eficientă cu mai puține deșeuri; 
Dozare perfectă pentru areduce consumul și îmbunătățește igiena; 
Embosată - frunzulițe roz; 

Lungime șervețel desfășurat - 34 cm; 
Lățime șervețel desfășurat - 21,20 cm; 

Lungime șervețel strâns - 8,5 cm; 
Lățime șervețel strâns - 21,20 cm; 
Pliuri - 2; 

Culoare - alb; 

Potrivite pentru toate tipurile de trafic. 

Valoarea estimată fără TVA: Valoarea totală estimată a achiziției, este de 

95.187,86 lei fără TVA. 

Condiții achiziție: Conform specificațiilor tehnice. 

1. Montajul produselor va fi inclus în preț. 
2. Garanție pe produse și montaj de minim 12 luni, iar pentru aparatele electrice, în 
funcție de producător de minim 24 de luni. 

3. Achizitionarea produselor se va face eșalonat pe bază de comandă fermă. 
4. Livrarea consumabilelor se va face pe bază de comandă, iar furnizarea se va 

efectua în 2 zile de la primirea comenzii de către furnizor. 
5. Livrarea și montarea echipamentelor se va face pe bază de comandă, iar 
furnizarea se va efectua în 5 zile de la primirea comenzii de către furnizor și montarea 

în maxim 7 zile de la livrare confirmată de beneficiar prin proces verbal de recepție. 

Condiții participare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite 

oferte de preț, cu respectarea prevederilor specificațiilor tehnice, pe adresa de e-

mail: irina.sescioreanu@primaria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei 

municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51, camera 18. 

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut. 

Termen limită primire oferte: 23.10.2018 

 

Informații suplimentare: se pot obține la telefon 0241485807 sau pe adresa 

de e-mail: irina.sescioreanu@primaria-constanta.ro. 

Oferta financiară va fi prezentată în prețuri unitare și la valoarea totală fără 

TVA. TVA va fi evidențiat separat. 
Prețul unitar va include toate cheltuielile legate de transport, manipulare, 
montare. 
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