SOLICITARI DE CLARIFICARI ADV 1098980/23.08.2019
Intrebare:
Referitor: Anunt de cumparare directa, publicat in SICAP cu nr. ADV1098980/23.08.2019, pentru atribuirea
contractului de “Furnizarea de dulapuri ( mobilier birou), necesare compartimentelor Primariei
Sectorului 3” - lotul 1 „ Furnizarea de mobilier centre rezidentiale ( paturi suprapuse, paturi, sifoniere,
etajere, noptiere, canapele, etc)”- lotul 2”
Va rugam sa ne transmiteti urmatoarele clarificari pentru Lot 2 :

1.

Pozitia 1, Ansamblu de module (16 cusete) cresa
-in fotografia anexata sunt 2 module a cate 8 usi fiecare ; lungimea de 1200 mm pentru ambele module(
conform specificatiilor din caietul de sarcini ) este prea mica rezultand o usa de 150 mm .
Va rugam sa clarificati acest aspect, presupunearea noastra fiind ca lungimea de 1200 mm este aferenta unui
singur modul.

2.

Pozitia 5, Dulap 2 usi

3.

Va rugam sa ne specificatii adancimea pe care o doriti si compartimeantarea acestuia.
Pozitia 6, Dulap 4 usi

-

Va rugam sa ne specificati modul de compartimeantare a acestuia,

Raspuns:
În urma solicitării de clarificări nr. 1996/27.08.2019 referitoare la anuntul de cumpărare directă, publicat în
SICAP cu nr. ADV1098980/23.08.2019, pentru atribuirea contractului de “Furnizarea de dulapuri (mobilier
birou), necesare compartimentelor Primăriei Sectorului 3 - lotul 1 “Furnizare de mobilier centre rezidențiale
(paturi suprapuse, paturi, sifoniere, etajere, noptiere, canapele, etc) – lotul 2Cod CPV 39151000-5 , vă transmitem
răspunsurile noastre la solicitarea de clarificări :
1. Răspuns întrebarea 1 :
Ansamblu de module ( 16 cusete) creşă : lungime 1600 cm., înălţime 1800 cm. O cuşeta este pătrată si are
următoarele dimensiuni : lăţime interior 37 cm, uşa are 40 cm., înălţime 45 cm., adâncime 40 cm.
2. Răspuns întrebarea 2 :
Dulapul cu 2 uşi va avea o adâncime de 45 cm. , conţine o poliţă superioară şi o bară de haine.
3. Răspuns întrebarea 3 :
Dulapul cu 4 uşi va conţine o poliţă superioară şi o bară de haine în partea de mijloc, părţile laterale conţin câte
4 poliţe.

