
1 Hârtie igienică

Hârtie igienică fină, reciclată, 2 straturi, 

170m, gol în interior 59-63mm, se ataşează 

fişa tehnică si eticheta produsului care sa 

contina atestarea Ecolabel.

buc 600

2 Prosop hartie

Hârtie prosop 300 m, 1 strat, reciclată, 

derulare centrală, se ataşează fişa tehnică a 

produsului si eticheta produsului care sa 

contina  atestarea Ecolabel.

buc 800

3 Sapun lichid

Ph = neutru; nu trebuie să atace pielea, 

Proprietăţi deosebite de degresare şi 

curăţare;  Aspect = lichid opac, 

alb/colorat–sidefiu cu miros floral sau 

citrice; Spumare = abundent. Să fie solubil 

în apă, testat epidemiologic. 

l 20

4

Detergent pentru 

curăţat obiectele 

sanitare

Detergent ( pastă )de curăţare activ cu 

acţiune puternică care îndepărtează piatra 

de calcar, petele de rugină, grăsimea si alte 

urme de murdărie. Să lase în urmă 

suprafeţe lucioase(ceramică, chiuvete inox, 

obiecte sanitare, baterii inox) şi curate pe 

lungă durată ph=1-3.

l 15

5
Detergent  pentru 

toaleta

Să cureţe , să igienizeze şi să împrospăteze 

toaleta. Să asigure curăţarea în profunzime 

şi să îndepărteze depunerile de calcar. Să 

reducă riscurile de poluare. Să lase un 

parfum proaspăt , plăcut şi de durată. 

l 20

6
Odorizant pentru 

toaletă

Să fie sub forma de gel sau săpun. Să 

cureţe, să împrospăteze şi să prevină 

depunerile de calcar . Să asigure un parfum 

proaspăt, plăcut şi de durată

buc 20

7

Detergent lichid 

pentru covoare, 

mochete si 

tapiserii

Să asigure curăţarea în profunzime  fără a 

ataca culorile originale. Să împrospăteze şi  

să învioreze culorile mochetei /covorului 

/tapiseriei.

l 10

8

Detergent lichid 

pentru pardoseli 

(gresie, 

marmura, 

mozaic) şi 

faianţa

Să aibă o acţiune intensă cu puternic efect 

antimicrobian. Să asigure o curăţenie 

eficienta cu caracter dezinfectant. Să 

asigure un parfum plăcut de lungă durată, 

fără să necesite clătire

l 20

 Anexa  caiet de sarcini cu cantitatile de produse necesare pentru indeplinirea 

serviciilor de curațenie

Nr. 

Crt.

Denumire 

produs
Caracteristici/Descriere produs U.M. cantitate/luna



9

Detergenţi pentru 

geamuri şi 

oglinzi

Să asigure acţiunea de degresare si curăţare 

a gemurilor şi suprafeţelor vitrate.Să fie 

parfumat, să aibă conţinut ridicat de alcool 

izopropilic, minim 15%. Să nu atace 

garniturile din cauciuc, plastic sau vopsea 

de orice natură. Să poată fi utilizat la 

ştergerea carcaselor şi monitoarelor de 

calculator.Să aibă conţinut de alcool 

izopropilic 15%.

l 10

10
Soluţie pentru 

curăţat mobilier

Să asigure îngrijirea şi curăţarea cu 

uşurinţă a prafului şi a murdăriei

Să protejeze mobilierul din lemn de petele 

de apă. Să asigure un luciu strălucitor

Să asigure un miros plăcut timp îndelungat. 

Flacon 350ml,  efect antistatic. 

buc 20

11

Soluţie 

profesională 

pentru 

îndepărtarea 

petelor tip 

Johnson 

Diversey

Sa fie specializate pe tipuri de pete. Flacon 

cu pulverizator
l 5

12
Pastile 

odorizante pişoar

Gramaj:30g/pastilă.

Ambalate individual buc 100

13
Odorizant spray 

cameră

Sa elimine mirosurile neplacute si sa  

improspatand aerul din camera.. Flacon 

300ml.

buc 15

14

Aparat electric 

odorizare cameră 

cu rezerve

Sa elimine mirosurile neplacute si sa  

improspatand aerul din camera.                

Aparat de priza electric + rezerve  20 ml  

buc 20

15
Saci menaj - 35 

litri
48x65 mm, regeneraţi role 300

16
Saci menaj - 120 

litri
70x110 mm, regeneraţi role 550

17
Capace WC cu 

folie

Capac WC cu folie igienică de unică 

folosinţă, cu acţionare electrică
buc 6

18
Rezerva folie 

capace WC

Folie igienică de unică folosinţă, din 

polietilenă cu densitate mare.
role 6

19 Capace WC 
Capace WC din polipropilenă, de culoare 

albă.
buc 10


