CLARIFICĂRI LA ACHIZIŢIA DE PRODUSE DE PAPETĂRIE ŞI ARTICOLE DE BIROU
Urmare a solicitării de clarificări formulate la data de 02.07.2010 de către un operator
economic, prin care s-au cerut achizitorului precizări în legătura cu specificaţiile tehnice ale
produselor descrise la Secţiunea 5 din Documentaţia de atribuire, respectiv ANEXA 1,
prezentăm în continuare răspunsul achizitorului.
Solicitare de clarificări formulate de operatorul economic: „Pentru a putea construi o oferta
cat mai corecta va rog sa ne ajutati cu urmatoarele detalii:
Nr.
crt.
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2

3
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6

7

Cererea de clarificare
[Poziţia] 31 Hârtie reciclată A4
500/coli/top cutie?- 300 (sunt 300
cutii a cate 5 topuri?)
[Poziţia] 77 Lănţişor metalic pt
cartelă/ecusoane buc 19 sau 19
seturi de cate 100 buc?
[Poziţia] 94 Harta României adm
cu ramă aluminiu cu accesorii pt
montare - ce dimensiuni?
[Poziţiile] 97, 98, 99, 100, 101, 102
- Ce cantitate de plicuri are un set?
[Poziţiile] 111, 112, 113, 114, 115 Ce cantitate de pixuri are o cutie?
[Poziţia] 130 Toner negru pt
copiator multifuncţional.modelul
mutifunctionalului?

[Poziţia] 131 Toner color pentru
copiator multifunctional. modelul
multifunctionalului?”

Răspuns Achizitor
300 de cutii a câte 5 topuri/cutie
19 bucăţi în total
Harta administrativă a României la scara
1:550.000, cu dimensiuni 140x100 cm, 2
bucăţi
5 bucăţi/set pentru fiecare poziţie
10 bucăţi/cutie pentru fiecare poziţie
Dintr-o greseală umană a fost inclus
produsul „Toner negru pentru copiator
multifuncţional” Întrucât AFFMR urmează
să realizeze achiziţia de multifuncţional,
modelul aparatului pentru care se solicită
toner nu este cunoscut la acest moment.
Ca urmare, ofertanţii sunt rugaţi să nu
includă în oferta lor preţurile pentru acest
produs.
Ofertanţii sunt rugati să nu includă în
oferta lor preţurile pentru acest produs,
din motivul menţionat la punctul 6.

Aceste clarificări sunt transmise către toţi operatorii economici care au solicitat de la
AFFMR documentaţia de achizitie.

