
 

 

Clarificare, 

Referitor la invitația privind achiziția directă „Furnizare mobilier cu prilejul 

desfășurării Centenarului României (1818-2018)”, vă comunicăm, în completarea 

caietului de sarcini, următoarele: 

Întrebare ofertant: 

Va solicitam  sa  specificati  valoarea estimata pentru lotul 1 si valoarea estimata 

 pentru  lotul 2 . 

Răspuns autoritate contractantă: 

Valoare estimată Lot 1 – 30.045 lei  

Valoare estimată Lot 2 –   5.500 lei 

 

Întrebare ofertant: 

Va solicitam sa specificati daca  se doresc incuietori  cf. reprezentarii grafice  ( unde 

nu toate usile si sertarele au yala)  sau  se doresc la fiecare usa si fiecare sertar cf. 

notei de la finalaul caietului de sarcini: “ Fiecare usa si respectiv  fiecare sertar vor fi 

prevazute cu iala.” 

Răspuns autoritate contractantă: 

Mobilierul (sertare și uși) va fi prevăzut cu yale conform reprezentărilor grafice 

(schițelor) din caietul de sarcini, respectiv: 

Fig. 1 – Birou I – yală la primul sertar 

Fig. 2 – Birou II – yală la primul sertar 

Fig. 4 – Birou recepție – yală la primul sertar 

Fig. 8 – Birou III – yală la primul sertar  

                             -  yală la ușă 

Fig. 10 – Dulap simplu II – yală la primul sertar 

Fig. 12 – Dulap simplu III – yală la primul sertar 

 

Întrebare ofertant: 

Va solicitam sa specificati daca usile de sticla si usile glisante au incuietoare. 

Răspuns autoritate contractantă: 

Ușile de sticlă (Fig. 9 – Dulap simplu I, Fig. 10 – Dulap simplu II) și ușile glisante 

(Fig. 12 – Dulap simplu III) vor fi prevăzute cu încuietori. 

 

Întrebare ofertant: 

Va rugam sa specificati daca la poz. 8 - Dulap simplu cu rafturi,  Poz. 9 Dulap simplu 

I,  Poz. 10 – Dulap simplu II,  Poz. 11 – Dulap simplu III,  la partea  superioara a 

dulapurilor se pot considera  cate doua usi, deoarece dimensiunele de 775  repectiv 

767  sunt prea  mari pentru  o singura  usa.  

Răspuns autoritate contractantă: 

Dulapurile de la poziția 8 – Dulap simplu cu rafturi – fig. 11, poziția 9 - Dulap simplu 

I – fig. 9, poziția 10 – Dulap simplu II – fig. 10, poziția 11 – Dulap simplu III – fig. 12 

vor fi prevăzute la partea superioară cu o singură ușă și vor respecta dimensiunile 

reprezentării grafice (schiței) din caietul de sarcini. 

Președinte comisie de evaluare, 

Jr. Eugenia Munteanu 

 


