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CATRE, 

PARTICIPANTII  INTERESATI 
 
 
 

REFERITOR LA: Invitatia de participare nr. 33557/08.09.2020 privind Negociere 
Dezinfectanti, cod CPV principal 24455000-8 Dezinfectanti (Rev.2) 
 
 In urma primirii solicitarii de clarificari in termenul legal stabilit, inregistrata in unitatea 
noastra cu nr. 33700/09.09.2020, aferenta LOT nr. 4, autoritatea contractanta transmite atat 
solicitantului cat si tuturor celorlalti invitati la prezenta procedura de Negociere Dezinfectanti, 
urmatoarele clarificari: 
 
LOTUL nr.4:(denumire LOT)Antiseptic pentru dezinfectia igienica a mainilor prin frecare 
 
 
INTREBARE/SOLICITARE NR.1:  (se va transcrie intocmai textul intrebarii din solicitarea 
adresata de catre solicitant)  
 In caietul de sarcini, se specifica: “Analiza comparativa va avea in vedere pretul pe 
cantitatea de solutie necesara pentru spalarea igienica a mainilor, indicata in avizul 
sanitar la care produsul actioneaza pe spectrul de actiune solicitat in timpul cel mai scurt”, 
in acelasi timp in Anexa 4 (Cantitate si valori estimate) la acest lot se specifica: “litri 
concentrat (calculat la o aplicare de 1,5 ml/procedura)”. 
 Rugam autoritatea contractanta sa ne precizeze modul in care operatorii vor intocmi 
oferta financiara, tinand cont ca in caietul de sarcini exista 2 moduri diferite pentru intocmirea 
ofertelor. 

 Va rugam sa reanalizati cerintele din caietul de sarcini si sa luati in calcul posibilitatea 
eliminarii cerinte:” calculat la o aplicare de 1,5 ml/procedura”, deoarece conform 
standardului European EN 14885:2015, Ord. 1071/2017 si a Ord. 961/2016 se precizeaza ca 
analiza comparativa pentru produsele dezinfectante pentru dezinfectia igienica/chirurgucala a 
mainilor prin frecare se efectueaza astfel: cantitatea de solutie necesara pentru dezinfectia 
igienica a mainilor, la care produsul acopera intreg spectrul solicitat in cel mai scurt timp. 

Tot odata, in momentul de fata pe piata nu exista un produs dezinfectant pentru maini 
care sa acopere intreg spectrul solicitat si sa realizeze o dezinfectie igienica cu o cantitate de 
doar 1,5 ml/procedura. 

 
Va solicitam astfel, eliminarea cerintei:” calculat la o aplicare de 1,5 ml/procedura” 

si stabilirea analizei comparative pentru acest lot in functie de cantitatea de solutie 
necesara pentru dezinfectia igienica a mainilor, la care produsul acopera intreg spectrul 
solicitat in cel mai scurt timp. 
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RASPUNS NR. 1: Autoritatea contractanta   ACCEPTA / NU ACCEPTA / AACEPTA IN 
PARTE  solicitarea de clarificari, astfel:  Unitatea de masura“Litri Concentrat (calculat la 
o aplicare de 1.5ml/procedura “    pentru LOT 4- Antiseptic pentru dezinfectia mainilor prin 
frecare, prezentata in cadrul Anexei 4- Cantitati si valori estimate, reprezinta doar un volum 
de referinta luat in calcul la stabilirea cantitatii minim/maxime lunare si nu influenteaza in 
nici un fel participarea la licitatie a altor produse cu o alta recomandare de dozare conform 
avizului sanitar. Analiza comparativa va avea în vedere preţul pe cantitatea de solutie 
necesara pentru spalarea igienică a mainilor, indicată în avizul sanitar  la care produsul 
acţionează pe spectrul de acţiune solicitat în timpul cel mai scurt.  

 
 
INTREBARE/SOLICITARE NR.2 Avand in vedere solicitarile caietului de sarcini, privind 
procedura de negociere pentru achizitia produselor dezinfectante, pentru o perioada de 
12 luni, va rugam sa ne clarificati urmatorul aspect: 
Lotul nr. 4 - Va rugam sa ne comunicati, daca pentru acest lot, se poate participa cu un 
produs ce are forma de ambalare: flacon x 1300 ml, inchis etans, produs pentru care se 
asigura pentru unitatea dumneavoastra dozatoare de perete manuale si dozatoare auto-
mate (special pentru salile de operatii). In cazul in care produsul este acceptat sub aceasta 
forma de ambalare, va rugam sa precizati numarul de dozatoare manuale necesare, re-
spectiv numarul de dozatoare automate. 
 
 
RASPUNS NR. 2: Autoritatea contractanta   ACCEPTA / NU ACCEPTA / ACEPTA IN 
PARTE  solicitarea de clarificari astfel: Prezenta procedura de negociere in sine, va acoperi 
un timp limitat de derulare a contractului si termenul de incheiere a acestuia trebuie sa fie unul 
cat mai scurt. Nu acceptam dozatoare de perete deoarece stabilirea necesarului, livrarea 
acestora, distribuirea  si montajul la nivelul sectiilor/sectoarelor, instruirea personalului, sunt 
lucruri care vor ingreuna si intarzia utilizarea produselor atat de necesare si indispensabile in 
contextul actualei Pandemii de coronavirus. Conform mentiunilor anterioare, va informam 
supra faptului ca nu excludem din procedura dezinfectantul ambalat la flacon de 1300 ml, inchis 
etans, DAR ofertantul va trebui sa asigure gratuit pompe dozatoare compatibile cu flacoanele 
ofertate. 
 
 

Autoritatea contractanta face urmatoarea clarificare din 
oficiu: 
 
RASPUNS NR. 3:  Autoritatea contractanta face urmatoarele precizari obligatorii, 
valabile pentru Lot nr. 2, Lot nr. 3 si Lot nr. 4 astfel: 
 
Forma de prezentare a produselor antiseptice trebuie sa respecte urmatoarele conditii: 
- cantitate flacon – minim 0,5 litri - maxim 1,5 litri; 
- Fiecare flacon va fi prevazut cu pompa dozimetrica calibrata conform recomandarilor 
de utilizare din aviz (in cazul in care flaconul nu este dotat cu pompa dozimetrica, 
asigurarea acesteia cade strict in sarcina furnizorului si va intra in pretul produsului) 
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 In concluzie, autoritatea contractanta reitereaza faptul ca nu urmareste sa limiteze 
sau sa favorizeze accesul vreunui operator economic la procedura de achizitie si va rugam 
ca in cazul neatingerii tuturor punctelor solicitate sa formulati intrebarile clar,  pentru ca 
si  autoritatea contractanta sa poata raspunde cu celeritate si strict pe solicitare. 

 

Cu stima, 

Sef Serviciu achizitii Publice, 

Ec. Petrea Lenuta 

 
Serviciul Achizitii publice 
Responsabil grupa Dezinfectanti 
Ec. Turtoi Ionut 
 
 
Responsabil legalitate 
Cons jr. Gegea Constanta 
 
 
Responsabili Parte Tehnica   
Comisia Tehnica constituita conform  
Decizie Manageriala 532/17.08.2020 
 
Comisia Tehnica : 

1. Dr. Tovarnac Florin – presedinte cu drept vot  
 

2. Dr. Vasile Mihaela – Medic sef Laborator 
 

3. Dr. Lupu Laurentiu – Medic coordonator BO I 
 

4. Dr. Roadevin Mihaela – Medic sef UPU 
 

5. Director Ingrijiri – As.med.pr. S Dobre Dorina 
 

6. As.med.pr. Patarlageanu Valentin – Asistent coordonator corp B  
 

7. As.med.pr. Zainea Milica – Asistent coordonator corp D 
 

8. As.med.pr. Popescu Lenuta – Asistent sef UPU 
 

9. As.med.pr. Albu Catalin – Asistent coordonator Medicina Legala  
 

10. As.med.pr. Guta Luiza – Asistent coordonator SPIAAM Loctiitor Naziru Florin 
 

11. As.med.pr. Paduraru Simona – Asistent SPIAAM 
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