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PRIMĂRIA COMUNEI  

FRUMUŞIŢA 
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Clarificări la anunțul publicitar 

 pentru achiziția de rechizite, accesorii de birou, articole de papetarie si alte articole din hartie 

 

 

  

 Întrebarea nr. 1: ”Produsele cu cantitate 0 se ofertează?” 

 Răspuns: Nu 

 

 Întrebarea nr. 2: ”Sunt cerute pixuri albastre de 0.5 mm, de 0.7 mm, și pixuri albastre, 

negre și roșii fără niciun fel de caracteristică. Ce fel de pixuri vom oferta?” 

 Răspuns: Produsele necesare au fost centralizate pe baza solicitărilor tuturor 

compartimentelor autorității contractante. Pixurile albastre au fost defalcate astfel (0.5 mm, 0.7 

mm și fără o altă precizare/caracteristică), după cum au fost solicitate.  

 Prin urmare, în afară de culoare, nu au fost stabilite alte cerințe pentru pixurile albastre, 

negre și roșii prevăzute la pozițiile 7, 10 și 11 din centralizator. 

 

 Întrebarea nr. 3: ”Dosar încopciat cu copertă întreagă sau jumătate?” 

 Răspuns: Copertă întreagă 

 

 Întrebarea nr. 4: ”Stilou cu rezervă sau se încarcă la călimară? Cu penița ascunsă sau 

afară?” 

 Răspuns: Se încarcă din călimară, cu penița afară. 

 

 Întrebarea nr. 5: ”Pentru rechizite bibliotecă la prima poziție ce este? Hârtie colorată sau 

carton colorat format A4 diverse culori?„ 

 Răspuns: Carton colorat 120 g/ mp, A4 asortat, 100 coli/top 

 

 Întrebarea nr. 6: ”Marfa se va livra într-o tranșă sau în mai multe?” 

 Răspuns: O singură tranșă 

 

 Întrebarea nr. 7: ”Sunt câteva poziții în centralizator unde cantitatea este zero, este o 

greșeală de tehnoredactare sau nu trebuie ofertate?” 

 Răspuns: Nu trebuie ofertate. 
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 Întrebarea nr. 8: ”Bloc notes cu spirală, câte pagini să aibă?” 

 Răspuns: Cel puțin 100 file 

 

 Întrebarea nr. 9: ”Dosar de carton alb cu șină tare de încopciat este cu coperta 1/1 sau 

½?” 

 Răspuns: Copertă întreagă (1/1) 

 

 Întrebarea nr. 10: ”Bibliorafturile să fie marmorate sau din plastic?” 

 Răspuns: Bibliorafturi plastifiate, diverse culori 

 

 

P. PRIMAR 

Stoica Paraschiv - Viceprimar 

 

 

 

 Consilier achiziţii publice, 

 Bernea Liliana 

 


