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Nr. 1100/23.07.2019 R 

 

 Către: toți operatorii economici interesați! 

 
Stimată doamnă, 

Stimate domn, 

 

  

Urmare a solicitării de clarificări cu privire la achiziția de „Furnituri și consumabile de birou” primită 

prin e-mail în data de 23.07.2019, cu următorul conținut: 

 

1. Poz. 10 – Separatoare dosare/biblioraft – se doresc în mod obligatoriu separatoare cu 5 

culori/setul de 100 de bucăți sau pot fi, având în vedere că sunt solicitate 10 seturi,  și 

separatoare cu o singură culoare/set? 

2. Poz. 12 – DVD-RW – se doresc în mod obligatoriu DVD-uri reinscriptibile sau pot fi și 

DVD-uri simple, pretabile unei singure scrieri? 

3. Poz. 14 – Cub notițe autoadeziv – vă rugăm specificați dimensiuni 

4. Poz. 24 – Hârtie satinată – vă rugăm specificați detalii tehnice complete: textură, grad de 

alb sau culoare dorită, finisaj lucios (glossy) sau de alt tip, etc. 

formulăm prezentul răspuns: 

1. Pentru reperul nr.10 - Separatoare dosare/biblioraft, Autoritatea Contractantă acceptă ca 

separatoarele să fie o singură culoare/set atât timp cât oferta transmisă propune minimum 5 

culori distincte, care se pot repeta de maximum 2 ori în 10 seturi; 

2. Dintr-o regretabilă eroare, pentru reperul nr.12 – DVD-RW, a fost trecută în denumire „RW”, 

forma corectă a acestuia fiind DVD-R, respectiv, o singură scriere; 

3. Pentru reperul nr.14 – Cub notițe autoadezive, dimensiunea minimală solicitată este 

70x70mm; 

4. Pentru reperul nr.24 – Hârtie Satinată – dintr-o regretabilă eroare, au fost redactate 

specificațiile tehnice menționate la reperele anterioare. Astfel, descrierea tehnică corectă a 

produsului este: dimensiune A4, minimum 120gr/mp, culoare auriu/argintiu (ice silver sau 

ice gold), finisaj lucios. 

Vă mulțumim. 

 

Director Executiv, 

Alina POPA 

    Consilier Fonduri Europene și 

               Achiziții Publice, 

                 Cosmin M. PLUMBU 

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU  |  CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI  |  CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI  |  CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ  |  CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA  |  CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI 

mailto:office@adieuronest.ro
mailto:euronest@yahoo.com
http://www.adieuronest.ro/

