
NR. 68643 / 10.05.2021 

CĂTRE, 

ROMANIA 
Municipiul Bucureşti 
Primăria Sector 2 

DIRECŢIA ACHIZIŢII ŞI CONTRACTE PUBLICE 
SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE 

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI 

Referitor: procedura proprie pentru atribuirea unui contract avand ca obiect "Prestarea unor servicii medicale de 
testare in vederea detectarii virusului SARS - COV - 2, prin tehnici de amplificare a materialului genetic viral prin 
metoda RT PCR pentru angajatii Primariei Sectorului 2, respectiv Directiei Publice de Evidenta Persoane si Stare 
Civila Sector 2 Bucuresti " 

cod CPV 85145000 -7 - "servicii prestate de laboratoare medicale", 

autoritatea contractanta transmite raspunsurile la solicitarile de clarificari formulate de posibili ofertanti 

Intrebarea 1 

In urma publicarii anuntului nr. ADVl211986 va rugam sa ne comunicati daca putem participa ca si centru 

medical de medicina muncii in parteneriat cu un laborator a carui acreditare RENAR sa o prezentam in cadrul 

documentelor de calificare? 

Raspuns 1 

DfBrt~ntEI V~ îndeplini condiţia acreditării p0trivit prevederilor!egale, respectiv sădelină aDctorizaţia de "" __ 

funcţionare ca unitate sanitară/medical pentru prestarea serviciilor medicale de testare, prelevare probe, cât şi pentru 

laboratorul care procesează probele recoltate". 

De asemenea, ofertantul trebuie să asigure laborator de testare COVID-19 (laboratorul să fie în lista centrelor 

acreditate pentru efectuarea testelor PCR pentru COVID-19, cu experienţă în domeniu. Personalul calificat şi 

experimentat trebuie să acopere activităţile specific şi să atingă obiectivele contractului. 

Mai mult decât atât, echipa de lucru a prestatoruluitrebuie să fie formată din persoane specializate în 

recoltare/prelevare probe biologice în vederea efctuării testelor PCR pentru COVID-19, cu experienţă în domeniu. 

Potrivit dispoziţiilor art. 20 alin 10 din RO nr. 395/2016: " Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii 

tehnice care reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natnră tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau 

lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante." 

Potrivit art. 133 alin 2 din RO nr. 395/2016: " (2) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor 

minime prevăzute în caietul de sarcini sau în documentul descriptiv." 

Potrivit dispoziţiilor art. 137 alin 1 din RO nr. 395/2016: " (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a 

respinge ofertele inacceptabile şi neconforme." 



Intrebarea 2.1 
.. -.-',_ ~~.....-·~·_-~.~~----=-~.; .. c ~---=C=-_=,- ~ 

Va rog frumos sa ne transmiteti daca este o greseala de editare a caietului de sarcini, legat de faptul ca nu 

detine nr ...... / data de emitere ..... 

Raspuns 2.1 

DOCUMENATIA DE ACHIZITIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTARI 

SERVICII MEDICALE DE TESTARE IN VEDEREA DETECTARII VIRUSULUI SARS - COV - 2, PRIN 

TEHNICI DE AMPLIFICARE A MATERIALULUI GENETIC VIRAL PRIN METODA RT - PCR este 

compusa din 4 sectiuni, respectiv: 

,ţ SECTIUNEAI - FISA DE DATE A ACHIZITIEI; 

,ţ SECTIUNEA II- SPECIFICATII TEHNICE PENTRU SERVICIUL MEDICAL DE TESTARE COVID 19 

,ţ SECTIUNEA III - FORMULARE; 

,ţ SECTIUNEA IV - Contract de prestari servicii medicale de testare RT - PCR in vederea diagnosticarii 

COVID 19; 

Avand in vedere ca SECTIUNEA II - SPECIFICATII TEHNICE PENTRU SERVICWL MEDICAL DE 

TESTARE COVID 19 este o parte componenta a documentatiei de achizitie sus mentionata, consideram ca nu era 

necesar ca aceasta sa aiba numar de inregistrare si data. 

Intrebarea 2.2. 

De asemenea, solicitam din partea Dvs., permisiunea de extindere a termenului de depunere a documentatiei 

necesare, pana la data de 14.05.2021, ora 10,00 

Raspuns 2.2. 
'::--~:~::-.:-':'_'~-':-.'''''-~'~.::::-'''": -_., . - _.. . .-,- .... , -.:'-~:::-:;-~::,~::-'"' .:~ .. ~-:: ... - .-

Autoritatea contractanta nu accepta modificarea termenului limita de depunere a ofertelor. 

Termenul de depunere a ofertelor este 12.05.2021, ora 10,00, termen care a fost mentionat in anuntul de 

participare publicat in S.E.A.P. la data de. 06.05.2021 cu nr. ADVI211986. 

Intrebarea 3 

Referitor la documentaţia de achiziţie pentru atribuirea contractului de prestari servicii medicale de testare in 

vederea detectarii virusului SARS...coV-2, prin tehnici de amplificare a materialului genetic viral prin metoda RT

PCR, este specificat faptul ca transmiterea rezultatelor se va efectua in termen de maxim 24 de ore de la obtinerea 

acestora conform "4.10 Transmiterea reznltatelor testelor in termen de maxim 24 ore de la obţinerea 

acestora" . 

Puteti va rugam sa ne confirmati faptul ca este vorba de maxim 24 de ore de la obtinerea rezultatnlni 

testarii ci nu in termen de maxim 24 de ore de la recoltare? 

Raspuns 3 

Precizam faptul ca este vorba de transmiterea rezultatelor testelor RT PCR în termen de maxim 24 ore de la 

obţinerea acestora in cadrullaboratorului care a realizat testarea 



Intrebarea 4 

Avand in vedere ca acre?itarea RENAR nOll"eoste ne,cesara pentru realizarea.<I~ }pov:stigatii de laborator pentru 

identificarea noului coronavirus SARS - CoV - 2 prin RT - PCR, iar laboratorul este acreditat potrivit prevederilor 

legale, detine Autorizatie sanitara de functionare emisa de DSP si se regaseste in " Lista unitatilor de specialitate 

care realizeaza testarea RT - PCR "pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de 

noul coronavirus, lista publicata pe site-ul Ministerului Sanatatii - http://www.ms.ro/centre - testare. 

Va rugam sa ne transmiteti daca se accepta participarea la procedura fara a fi necesara depunerea 

Certificatului de acreditare eliberat de RENAR 

Rapuns4 

La procedura de achizitie sus mentionata pot participa operatorii economici care respecta toate cerintele din 

cadrul documentului "SPECIFICATII TEHNICE PENTRU SERVICIUL MEDICAL DE TESTARE COVID 19", 

deci implicit si pe cele din cadrul punctului 6 din acest document. 

Referitor la intocmirea ofertei finanicare, autoritatea contractanta face urmatoarele mentiuni: 

-In cadrul Formularului 5 - Formularul de oferta, se va completa valoarea totala a ofertei 

Valoarea totala va rezulta din inmultirea pretului unitar ofertat de Dvs./ persoana cu 200 de persoane 

-In Anexa la Formularul de oferta se va completa pretul unitar ofertat (fara TVA) precum si valoarea totala (fara 

TVA) 

In coloana cu titlul "Cantitate"se va completa numarul de persoane, respectiv 200. 

Valoarea totala in lei (fara TVA) va rezulta din inmultirea dintre 200 x pretul unitar ofertat (fara TVA) 


