ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANTA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECȚIA LOGISTICĂ
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
Nr. 246036/10.12.2021
CĂTRE,

OPERATORII ECONOMICI
INTERESAŢI DE

Achizitia directa - „Serviciul de dezinfecție în sediile Primăriei Municipiului
Constanța”
Ca urmare a solicitării de clarificări din partea unui operator economic cu
privire la achizitia directa „Serviciul de dezinfecție în sediile Primăriei Municipiului
Constanța” vă comunicăm următoarele:
Conţinutul solicitării de clarificări este următorul:
Solicitare 1 : Referitor la detinerea licentei A.N.R.S.C, conform extras din prin
Hotărârea Civilă a Curții de Apel Constanta NR 17/2021 din 28 ianuarie 2021,
aceasta se aplică serviciului de salubrizare a localitatilor, delegare de gestiune,
serviciul inființat și organizat de catre autoritatile administratiei publice locale.
Rugăm clarificare in acest sens si eliminarea acestei cerinte, întrucat entitatea
contractanta intentioneaza sa achizitioneze serviciul de dezinfectie, acesta fiind supus
legislatiei specifice achizitiilor publice, respectiv Legea nr. 98/2016 si normele de
aplicare aprobate de HG nr. 395/2016.
Răspuns 1 : Referitor la deținerea licenței A.N.R.S.C. menționăm faptul că,
dezinfecția este activitate specifică cuprinsă în serviciul de salubrizare conform
Ordinului ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului
de salubrizare a localităților, precum și HCL 193/2015 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanta. Drept urmare,
pentru efectuarea eficientă a acestor servicii s-a solicitat deținerea licenței
operatorului. Având în vedere faptul că, legislația nu restricționează participarea
operatorilor economici, care nu dețin licență ANRSC se elimină din Caietul de sarcini
aceasță cerință.
Solicitare 2 : Având în vedere cerințele Autorității Contractante din Caietul de
Sarcini, prin care solicitați ca procedura de dezinfecție să se realizeze prin nebulizare
uscată, ceea ce presupune aplicarea în volum a dezinfectantului, coroborat cu
indicațiile de utilizare a substantelor biocide utilizate in procedurile de dezinfecție, ce
se regasesc in cadrul avizelor de punere pe piata, la Cap. X – Indicații de Utilizare –
Doza de aplicare prin nebulizare, unitatea de măsură indicată este metrul cub, nu
metrul patrat.
Pentru a putea satisface nevoile reale și a formula o oferta cât mai corectă,
Autoritatea contractantă are obligația de a elabora documentația de atribuire care
conține toate informațiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o
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informare completă, corectă și precisa cu privire la cerințele achiziției publice,
obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire.
Astfel, vă rugăm să clarificati clar și fără echivoc care este unitatea de
măsura la care sa ne raportăm atât pentru elaborarea propuperii tehnice, cât și cea
financiară.
Răspuns 2 : Întrucât se solicită dezinfecția prin metode chimice, valoarea ofertei va
fi menținută în lei/mp.
Solicitare 3 : Conform Cerinţelelor minime solicitate in caietul de sarcini, pag
5 solicitati:
“In dezinfectia chimica trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de actiune
bactericida (si/sau tuberculocida), virulicida, fungicida si/sau sporicida.”
Conform Ordinului Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 681
din 02 septembrie 2016 referitor la “Normele tehnice privind curățarea, dezinfecția și
sterilizarea în unitățile sanitare publice și private din 19.08.2016” Cap. 1, Art 1, va
facem cunoscute urmatoarele definitii ale procedurii de dezinfectie, in functie de
nivelul solicitat:
e) dezinfecție de nivel înalt - procedura de dezinfecție prin care se realizează
distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor și a
majorității sporilor bacterieni; această formă de dezinfecție se poate aplica și
dispozitivelor medicale reutilizabile, destinate manevrelor invazive, și care nu suportă
autoclavarea;
OBS - Pentru efectuarea dezinfectiei de nivel inalt, cum solicitati si prin
caietul de sarcini, substanta biocida trebuie sa prezinte spectru larg de
actiune si anume: bactericid, fungicid, levuricid, virucid, tuberculocid si
sporicid.
f) dezinfecție de nivel intermediar (mediu) - procedura de dezinfecție prin care
se realizează distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor, a micobacteriilor
și a virusurilor, fără acțiune asupra sporilor bacterieni;
OBS – In ceea ce priveste dezinfectia de nivel mediu, spectrul larg de
actiune nu implica eficacitate sporicida.
Va rugam sa comunicati, care este nivelul solicitat in procedura de dezinfectie prin
nebulizare uscata? Aceasta clarificare ne ajuta in elaborarea propunerii financiare,
astfel incat ofertele primite sa poata fi comparate.
De exemplu:
Un produs biocid dezinfectant, care are indicat in Avizul de punere pe piata,
la eficacitate, spectrul de actiune „sporicid”, utilizat in proceduri de dezinfectie de
nivel inalt, are un pret diferit, fata de un dezinfectant care nu are actiune sporicida si
este utilizat in proceduri de dezinfectie de nivel mediu.
Răspuns 3: Ținând cont de criteriile de alegere corectă a dezinfectantelor care sunt
următoarele:
➢ spectrul de activitate adaptat obiectivelor fixate;
➢ timpul de acţiune;
➢ să aibă remanenţă cât mai mare pe suprafeţe;
➢ gradul de periculozitate (foarte toxic, toxic, nociv, coroziv, iritant,
oxidant, foarte inflamabil şi inflamabil) pentru personal şi pacienţi;
➢ să fie uşor de utilizat;
➢ să fie stabile în timp;
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riscul de a fi inactivat de diferite substanţe sau condiţii de mediu,
aşa cum este prevăzut în fişa tehnică produsului;
➢ să fie biodegradabile în acord cu cerinţele de mediu.
și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate
și sănătate în muncă, dar și pentru a menține un mediu igienic prin reducerea sau
distrugerea diverșilor germeni patogeni, care pot cauza boli infecțioase și parazitare,
prin contact cu suprafețele și echipamentul care sunt întrebuințate în activitatea
desfășurată de personalul din cadrul Primăriei Constanța, precum și a cetățenilor ce
apelează la serviciile acestei instituții, efectuarea operațiunilor de dezinfecție se va
realiza la nivel înalt, prin pulverizare/nebulizare.
➢

Solicitare 4: Va solicitam sa modificati sintagma:
„Dezinfectantele trebuie folosite la concentratiile de utilizare si timpii de actiune
recomandati de producator”
In:
„Dezinfectantele trebuie folosite la concentratiile de utilizare si timpii de actiune
recomandati in avizul de punere pe piata al produsului biocid ales, fiind singurul
document legal ce reglementeaza modul de utilizare al produsului biocid.”
Răspuns 4: Produsele biocide utilizate pentru dezinfecţie se încadrează în grupa
principală I, tip de produs 2, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012
al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la
dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, iar acestea trebuie avizate la nivel
național. Avizul BIO de punere pe piață la nivel național prezintă toate datele tehnice
necesare efectuării acțiunilor de dezinfecție.
Drept urmare, suntem de acord cu modificarea sintagmei.
Solicitare 5: Conform criteriilor pe care trebuie sa le indeplineasca substantele
utilizate in actiunea de dezinfectie prin nebuizare uscata si pentru a atingerea
obiectivului acestei achizitii, va rugam sa ne comunicati daca ofertantul este obligat
sa prezinte teste ale produsului dezinfectant pe care intenționează să îl folosească în
cadrul serviciilor de dezinfecție, teste efectuate în laboratoare independente de
producătorul produsului testat.
Testele la care facem referire trebuie efectuate pentru stabilirea eficacității
produsului dezinfectant, si trebuie să fie realizate împreună cu echipamentul pe care
ofertantul îl va folosi în realizarea procedurii de dezinfectie, pentru a nu exista riscul
ca echipamentul sa vicieze calitatea produsului biocid.
Răspuns 5: Este suficient să prezentați testele din Avizul BIO de punere pe piață la
nivel național.
Solicitare 6: Pentru a putea dovedi veridicitatea informatiilor asumate, respectarea
acestora in totalitate si asigurarea calitatii serviciilor prestate, va rugam sa specificati
daca echipamentele tehnice trebuie sa aiba capacitatea de a genera rapoarte in
format electronic, dar si setarea automata prin programare digitala a cantitatii de
substanta ce va fi aplicata conform volumului incaperii, astfel incat implicarea cat mai
mica a factorului uman, elimina potentialele greseli de aplicare.
Răspuns 6: Nu este cazul. Având în vedere faptul că nu se va solicita prin ordinele
de lucru emise nebulizare uscată, care este recomandată în general pentru unităţile
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sanitare publice şi private, aceasta fiind menționată ca regulă generală de practică a
dezinfecției.
Solicitare 7: Datorita faptului ca echipamentele tehnice functioneaza pe baza de
curent electric, va rugam sa ne comunicati daca, pe durata desfasurarii actiunilor de
dezinfectie, in calitate de beneficiar, veti asigura accesul la utilitati (energie
electrica), fara costuri suplimentare?
Răspuns 7: Suntem de acord să asigurăm accesul la utilități făra costuri
suplimentare.

Șef serviciu,
Nilghiun Manea

Responsabil Achiziție
Alina Jercea
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