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ANUNȚ PUBLICITAR 

privind achiziționarea produselor de igienă primară și a serviciilor de împachetare și distribuire a 

acestora, prin Programul ”Prevenție și igienă”, cu respectarea Legii 98/2016 prin procedura 
operațională proprie „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare” 

 

 

În temeiul:  

Art. 104. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice -   (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a 

aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea 
contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din 
următoarele cazuri: 

  c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, 

licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de 

extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei 

acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. În situații în care se impune intervenția imediată, 

autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziția publică în paralel cu aplicarea procedurii 

de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.   

(4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata 
contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a 
determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. 

     Cadrul legal specific: 
➢ Legea 98/2016 privind achiziţiile publice actualizată; 
➢ Hotărârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
➢ Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  



➢ Hotărârile Consiliului Local Sector 5 din data 27.02.2020, privind aprobarea programului 
”Prevenție și igienă”;  
  

Complexul Multifuncțional ”Sf.Andrei”, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 – 11, sector 
5, București, cod fiscal: 39558429, e-mail: cmsfandrei@sector5.ro, în calitate de autoritate contractantă 

responsabilă cu derularea procedurii de achiziții privind furnizarea de produse de igienă primară  
solicită potențialilor operatori economici interesați participarea la procedura de negociere fără publicare 

depunerea de oferte pentru achizitionarea de produse de igienă primară. 
Este imperios necesar ca la nivelul Sectorului 5, având în vedere evoluția situației epidemiologice 

determinate de creșterea numărului de îmbolnăvire prin infecții respiratorii acute și gripă în unitățile de 

învățământ, precum și atenționările Ministerului Sănătății, Institutului Național de Sănătate Publică, 

Ministerului Educației și Cercetării, Comitetului de Urgență referitoare la riscul infectării cu diverse 
virusuri, achiziționarea în regim de urgență a unor produse de igienă primară ce conțin: săpun 
antibacterian, servețele antibacteriene și dezinfectanți, precum și a serviciilor de împachetare și 

distribuire a produselor la nivelul unităților de învățământ de pe raza Sectorului 5. 
Astfel, toți preșcolarii, elevii din toate unitățile de învățământ, cadrele didactice, persoanele cu 

risc de îmbolnăvire vor primi un kit pentru igienă primară pentru a stopa răspândirea virusului gripal. 
În conformitate cu recomandările emise de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului 

București, Primăria Sectorului 5 prin Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei” a dispus aplicarea 
imediată a măsurilor necesare prevenirii extinderii cazurilor de gripă în unitățile de învățământ din 

Sectorul 5, respectiv dezinfecție și furnizarea suplimentară de kit-uri de igienă primară şi soluții 

dezinfectante pentru asigurarea igienei riguroase a mâinilor şi a tuturor suprafeţelor. 
În contextul emiterii unei alerte globale de către O.M.S. privind noul coronavirus, Primăria 

Sectorului 5 prin Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei” și Direcția de Învățământ, Tineret și Sport  

demarează măsuri de prevenție pentru a preîntâmpina posibile infecții cu coronavirus, pentru 

implementarea la nivel local a setului de măsuri instituite în acest sens de către specialiștii din cadrul 

Ministerului Sănătății și ai Institutului Național de Sănătate Publică. pentru grădinițe, școli și licee.  
La cea de-a doua ședință a Comitetului de Urgență convocată de directorul general al 

Organizației Mondiale a Sănătății privind izbucnirea de noi cazuri de infecție , acesta a declarat că 

focarul din 2019-nCoV constituie situație de urgență în domeniul sănătății publice de urgență 

internațională și a emis avize sub forma de Recomandări temporare în temeiul Regulamentului 

Internațional de sănătate. 
Institutul National de Sanatate Publica (Romania) a publicat și a difuzat în 27 Ianuarie 

Metodologia de supraveghere a infecțiilor umane cu coronavirus nou n-CoV 2019, conform liniilor 
directoare emise de OMS si ECDC; definirea cazului, algoritmul de diagnostic, măsurile de prevenire 

și control sunt clar stabilite și descrise în detaliu. 
Recomandările standard ale OMS pentru publicul larg pentru a reduce expunerea și transmiterea 

unei serii de boli includ igiena mâinilor și a căilor respiratorii și practicile de siguranță alimentară. 

Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. 
Având în vedere condițiile socio-demografice de la nivelul Sectorului 5, precum și existența a 

14 zone urbane marginalizate, conforma Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate elaborat de Banca 
Mondială, marcate de sărăcie severă, zone în care cetățenii au dificultăți reale în procurarea produselor 



necesare pentru igiena primară – autoritatea locală are obligația de a asigura sprijin și de a se implica 

activ în măsurile de prevenție recomandate de instituțiile medicale abilitate. 
Cadrele medicale din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”, medici și asistente, vor 

demara o amplă campanie, în toate unitățile de învățământ, adresată atât copiilor cât și adulților din 

Sectorul 5, ce are drept scop informarea corectă în privinţa măsurilor de igienă  şi de prevenire a 

răspândirii bolilor. 
Astfel, toți preșcolarii, elevii din unitățile de învățământ și cadrele didactice din Sectorul 5 vor 

primi un kit pentru  igienă primară, pentru a stopa răspândirea virusului gripal. 
Scopul și obiectivele Programului ”Prevenție și igienă” prin care sunt achiziționate kit-urile 

pentru igienă primară, sunt: prevenirea răspândirii infecțiilor, reducerea expunerii si transmiterea unor 
serii de boli, măsuri care includ igiena mâinilor și a căilor respiratorii si practicile de siguranță 

alimentară. Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni epidemiile. 
Pe cale de consecință considerăm justificată și întru totul aplicabile prevederile art.104 alin (1) 

lit.c și alin (4), astfel încât autoritatea contractantă să poată asigura produsele de igienă primară, de 

îndată. 
 

Produse solicitate: 
1. Săpun antibacterian: set 4-6 bucăți – 40.000 de seturi. 
2. Șervețele antibacteriene: set 4-6 bucăți – 40.000 de seturi. 
3. Dezinfectant pentru mâini, mic (50ml-100ml) – 40.000 buc. 
4. Dezinfectant pentru mâini, mare (250ml-350ml) – 40.000 buc. 
5. Servicii de împachetare și distribuție a produselor, în unitățile de învățământ din Sectorul 5. 

 
Valoarea maximă a unui pachet conținând toate produsele mai sus menționate este de 60 de lei, fără 

TVA. 
 
Termenul de depunere a ofertei tehnice și ofertei financiare: 02.03.2020, ora 14:00; 
Sursa de finanțare: Bugetul propriu al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” 
Tip anunț: Anunț Publicitar – Furnizare produse de igienă primară 
Tip contract: Contract de furnizare produse; 
Cod CPV:  

33711900-6 Săpun 
33741300-9 Dezinfectant pentru mâini 
39514500-3 Şerveţele de toaletă 

 
 
Obiectul, durata și descrierea contractului: 
Durata contractului: Contractul va fi încheiat pentru o perioada de maximum 30 de zile, valabil de la 
data intrării în vigoare a contractului. 
 
Criteriul de atribuire al contractului: pretul cel mai scăzut. 
Ofertele cu termen de livrare mai mare de 7 zile lucrătoare nu vor fi luate în considerare. 



 
SPECIFICAȚII MINIME TEHNICE ȘI FUNCȚIONALE 
Condiții generale minime obligatorii: 

- Produsele vor fi livrate în termen de maximum 7 zile de la data semnării contractului; 
 
Condiții de participare:  
 
Modalitate de transmitere a ofertelor: 

- Depunere la sediul instituției - Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”, Str. Fabrica  de 
Chibrituri nr. 9-11, sector 5 București – în plic închis. 

- Ofertele pot fi depuse până în data de 02.03.2020, la ora 14:00. 
- Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei fără TVA. 
- Valabilitatea ofertei: 30 zile de la depunere. 
- Nu vor fi acceptate oferte alternative. 
- Limba de redactare a ofertei: limba română. 

 
Modul de prezentare a ofertei: 
Oferta va conține: 

- scrisoare de înaintare către Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”; 
- împuternicirea, în original, pentru persoana autorizată să reprezinte ofertantul, dacă este cazul, 

completată însoțită de copia CI;  
- oferta tehnică: 

o aceasta va conține certificate de conformitate a produselor;  
o se vor prezenta mostre ale produselor propuse sau planșe fotografice; 

- oferta financiară; 
 
Oferta trebuie să fie transmisă în plic sigilat și ștampilat (în cazul persoanelor juridice), marcat cu 

denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea fără a fi deschis, în cazul în care oferta 

respectivă este declarată a fi primită cu întârziere. 
 
Pe plicul exterior al ofertei se vor scrie următoarele informații: 
- adresa la care se depun ofertele: Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”, Str Fabrica de Chibrituri 
nr. 9-11, sector 5 București. 

- mențiunea “pentru negociere fara publicare prealabila ,,Furnizare produse de igienă primară” 
- mențiunea “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”., data de 02.03.2020, 

14:15.  
 
Plicul exterior va contine 2 plicuri marcate cu mențiunea primul plic original și cel de al doilea  copie. 
 
Fiecare plic va contine alte 2 plicuri sigilate, marcate cu următoarele mențiuni: 

- Plic nr 1- Oferta tehnică; 
- Plic nr 2- Oferta financiară. 



 
Documentele ofertei vor fi semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de către ofertant sau reprezentanţii 

legali ai ofertantului; oferta va fi însoțită de un opis al documentelor din dosar care va cuprinde numărul 
de paginii de referință și titlul documentului 
 
Plicul va fi depus la sediul autorității contractante, Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”, Str. 

Fabrica de Chibrituri nr.9-11, et.1, Camera C3E109, Sector 5, București.  
 
Dacă plicul exterior nu este marcat conform specificațiilor anterioare, autoritatea contractantă nu își 

asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 
 
Ofertele depuse după data limită, respectiv 02.03.2020, ora 14:00, vor fi declarate întârziate și 

vor fi returnate fără a fi deschise. 
 
Oferta poate fi modificată și retrasă până la data limită de depunere a ofertelor; 
Ofertele depuse după data limită vor fi declarate întârziate și vor fi returnate fără a fi deschise. 
 
Data și ora deschiderii ofertelor: 02.03.2020, 14:15. 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
LACRAMIOARA BALAN 

 
        


