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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 : 1.Conform Cerinţelelor minime solicitate in caietul de sarcini, pag 5: În
operațiunea de dezinfecție prin nebulizare uscată, operatorul economic va folosi doar
substanțe biocide categoria TP2 pe bază de peroxid de hidrogen, avizate pentru
dezinfecția prin nebulizare uscată, cu spectru de activitate bactericid (EN 13727),
levuricid (EN 13624), bactericid/levuricid (EN 13697) și virucid (EN 14476), avizate
de Comisia Națională de Produse Biocide, în termen de valabilitate și în concentrația
stabilită prin protocoalele producătorului pentru tipul de intervenție solicitat de
autoritatea contractantă. Dezinfectantul folosit
Si Raspunsul nr. 6 „Avand in vedere faptul ca nu se va solicita prin ordinele de lucru
emise nebulizare uscata (...)”
Va rugam sa clarificati acest aspect, si sa ne comunicati daca va mentineti solicitarea
din Caietul de Sarcini prin care se doreste ca operatiunea de dezinfectie sa fie prin
nebulizare uscata, sau cea din raspunsul primit ulterior, aceea de dezinfectie chimica
prin pulverizare/nebulizare, intrucat acestea se contrazic si nu sunt in concordanta.
Răspuns 1 : Menținem solicitarea din răspunsul anterior, prin care dezinfecția se va
realiza fie prin pulverizare, fie prin nebulizare cu ceață umedă.
Solicitare 2 : Referitor la Raspunsul Nr. 3 „efectuarea operatiunilor de dezinfectie se
va realiza la nivel inalt prin pulverizare/nebulizare”
Pentru a putea permite o percepere clara, va rugam sa ne comunicati, fara
ambiguitati, care este medota prin care se doreste a se efectua procedura de
dezinfectie de nivel inalt, astfel incat ofertele primite sa poata fi comparate?
Intrucat, dezinfectia prin pulverizare presupune operatiunea care consta in
aplicarea dezinfectantului prin pulverizare cu ajutorul unei pompe manuale de joasa
presiune / pulverizatoare si trateaza doar suprafetele de contact, unitatea de masara
fiind in metru patrat si
Nu poate fi echivalata cu dezinfectia prin nebulizare uscata –dezinfectantul este
aplicat prin difuzie, cu ajutorul dispozitivelor automate, produsul devine ceață uscată
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ce produc o acțiune totală, omogenă și non-coroziva pe toate suprafețele si a
microaeroflorei, unitatea de masura fiind metrul cub.

Răspuns 2 : Metoda prin care se va realiza dezinfecția la nivel înalt este prin
pulverizare sau nebulizare cu ceață umedă, ambele se raportează la unitatea de
măsură metru pătrat.

Șef serviciu,
Nilghiun Manea

Responsabil Achiziție
Alina Jercea
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