Raspuns scrisoare de clarificari Nr.1/ 27.04.2015

Avand in vedere scrisoarea de calrificari, in vederea depunerii unei oferte pentru achiziția Achiziția de
Furnizare :papetărie COD CPV 30192700-8, articole de birou COD CPV -39263000-3 , cartușe de toner
COD CPV 30125100-2 necesare în cadrul proiectului “Participare și transparență pentru o mai bună
asigurare a drepturilor copilului”, nr 1/27.04.2015, va comunicam urmatorele:
In cadrul necesar.xls se va tine cont de urmatoarele
1. Nr. Crt. 15 - Caiet scolar A4 48 – se vor considera caiete dictando
2. Nr. Crt 18 nu se poate cumula cu Nr. Crt. 22. Mentionam ca la Nr. Crt. 18 - Carioca 20 cul/set
numarul de culori/ set reprezita numarul minim, astfel pot pot fi ofertate pentru acest
produs si seturi de carioca care sa contina mai mult de 20 culori/set.
3. Nr. Crt. 20 – Precizam ca conform referatelor de necesitate efectuate a fost identifiacta
Carton color de 240 g/mp.
4. Nr. Crt. 34 - Foarfeca pentru copii- se va considera Foarfeca pentru copii cu lama gradata.
5. Nr. Crt. 37 – Foarfeca se va considera foarfeca de 16 cm
6. Nr. Crt. 44 – Precizam ca conform referatelor de necesitate efectuate a fost identifiacta
Hartie colorata asortata A4 80g 500 coli/top 10 culori
7. Nr. Crt. 59- Hartie A4 lucioasă(carton)- se ca lua in considerare Hartie A4 lucioasă(carton)
minim 120 g
8. Nr. Crt. 61 - Inele din plastic pentru indosariere, 6 mm plastic flexibil, lungime 30 cm, cutie
cu 100 buc. – se va lua in considerarea culoarea rosu.
9. Nr. Crt. 69 - Magneţi pentru prins hârtia pe tablă-10buc/set se va lua in considerere
dimensiunea unui magnet: 13 mm, iar in setul de 10 buc se vor considerea diverse culori, pretul
este consideret pentru seturi de cate 10 piese.
10. Nr. Crt. 80 - Pensule desen - Grosimea 9
11. Nr. Crt. 100 – Conform specificatiilor se vor vor considera seturi de 4 pensule medii
12. Nr. Crt. 108 - Capsator – se va lua in considerare capse de 24/6 si o Capacitatea minima de
capsare: 16 coli
13. Nr. Crt. 109 - Capsator 24/6 – se va lua in considerare Capacitatea de capsare: 45 coli
14. Nr. Crt. 111 – Perforator- se va lua in considerere o Capacitate perforare de 15 coli
15. Nr. Crt. 117 si Nr. Crt. 125 se refera la acelas tip de ptodus se vor firniza cantitatile mentionte la
fiecare pozitie in parte.

Avand in vedere eroarea de tehnoredactare din cadrul invitatiei în vederea Achiziția de papetărie COD
CPV 30192700-8, articole de birou COD CPV -39263000-3 , cartușe de toner COD CPV 30125100-2, la
Nr. Crt.6 DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE si anume “Data estimata a comunicării rezultatelor
procedurii de achiziție: In data de 24.11.2014 va fi transmis raportul de evaluare a ofertelor
castigatoare catre toti participantii care au depus oferte in cadrul achizitiei” se va corecta si citi : “Data
estimata a comunicării rezultatelor procedurii de achiziție: In data de 29.04.2015 va fi transmis raportul
de evaluare a ofertelor castigatoare catre toti participantii care au depus oferte in cadrul achizitiei” .

Raspuns scrisoare de clarificari Nr.2/ 27.04.2015

Avand in vedere scrisoarea de calrificari, in vederea depunerii unei oferte pentru achiziția Achiziția de
Furnizare :papetărie COD CPV 30192700-8, articole de birou COD CPV -39263000-3 , cartușe de toner
COD CPV 30125100-2 necesare în cadrul proiectului “Participare și transparență pentru o mai bună
asigurare a drepturilor copilului”, nr 2/27.04.2015, va comunicam urmatorele:
In cadrul necesar.xls se va tine cont de urmatoarele

1. Nr. Crt. 33 - Foarfeca cu model- se va lua in considerare urmatoare descriere tehnica - un set
de ce contine o foarfeca cu 8 capete interschimbabile cu profile diferite
2. Nr. Crt. 31 - Foafeca cu 8 rezerve pentru diferite forme de taiere – denumirea este eronata
astfel se va lua in considerare Foarfeca pentru activitati creative, cu model in zig-zag sau
alte modele cu o cantitate de 14 bucati.

Raspuns scrisoare de clarificari Nr.3/ 27.04.2015

Avand in vedere scrisoarea de calrificari, in vederea depunerii unei oferte pentru achiziția Achiziția de
Furnizare :papetărie COD CPV 30192700-8, articole de birou COD CPV -39263000-3 , cartușe de toner
COD CPV 30125100-2 necesare în cadrul proiectului “Participare și transparență pentru o mai bună
asigurare a drepturilor copilului”, nr 3/27.04.2015, va comunicam urmatorele:
In cadrul necesar.xls se va tine cont de urmatoarele
1. Nr.Crt. 84 - Pensule lemn drepte 4 – 12 set 15 – se va tine cont de urmatoarea descriere Setul conţine 15 pensule drepte din lemn, nr. 4, 6, 8, 10, 12.

Raspuns scrisoare de clarificari Nr.4/ 27.04.2015
Avand in vedere scrisoarea de calrificari, in vederea depunerii unei oferte pentru achiziția Achiziția de
Furnizare :papetărie COD CPV 30192700-8, articole de birou COD CPV -39263000-3 , cartușe de toner
COD CPV 30125100-2 necesare în cadrul proiectului “Participare și transparență pentru o mai bună
asigurare a drepturilor copilului”, nr 4/27.04.2015, va comunicam urmatorele:
In cadrul necesar.xls se va tine cont de urmatoarele
1. Nr. Crt. 126 - Toner negru si color HP OfficeJet K7100 HP OfficeJet K7100 cu o cantitate de 2
bucati – se va furniza 1 buc Toner negru HP OfficeJet K7100 HP OfficeJet K7100 si 1 buc Toner
color HP OfficeJet K7100 HP OfficeJet K7100

