
 
 

 

 

Raspuns solicitare clarificari nr. 87/CRED/01.03.2018 

 

Referitor: Solicitare clarificare achizitie Pachet materiale de informare si publicitate pentru proiect 

CRED 

1. In anunt se mentioneaza ca Contractul se va derula pana in noiembrie 2021, insa in caietul de sarcini se 

precizeaza ca termenul de livrare al materialelor este 26.03.2018. Va rugam precizati daca toate materialele 

se livreaza intr-o singura transa la data de 26.03.2018. 

Raspuns: Toate materialele se vor livra cel târziu in 26.03.2018, cu excepția a 300 mape complete 

(dotate cu pix, bloc-notes, sacose) 

 

2. Va rugam sa precizati cantitatile pentru urmatoarele produse: pix, bloc-notes, sacose de panza 

Raspuns: Aceste produse vor fi în număr egal cu mapele. 

 

3. Pentru bloc-notes va rugam precizati care este numarul exact de file de interior (10 sau 20) si daca 

acestea vor fi personalizate sau raman albe si se personalizeaza doar copertile. Deasemenea va rugam 

precizati ce grosime solicitati pentru hartia de interior (de exemplu 80-80 g/mp) si pentru coperta (de 

exemplu 250-300 g/mp). 

Raspuns: Bloc-notes va avea 20 de file și va fi personalizat pe fiecare foaie în antetul și subsolul 

paginii. Hartia din interior va fi de 90 g/mp, iar coperta va avea grosime de 300 g/mp. Coperta va 

fi personalizata conform machetei alese de beneficiar. 

 

4. Va rugam sa precizati daca beneficiarul va alege o singura macheta grafica dintre cele trei realizate 

pentru fiecare produs, sau vor fi utilizate toate machetele grafice realizate, caz in care va rugam sa 

precizati tirajul pentru fiecare dintre modelele utilizate. 

Raspuns: Beneficiarul va alege o singura macheta grafica dintre cele trei realizate pentru fiecare 

produs. 

 

5. Va rugam precizati daca toate materialele se livreaza in Bucuresti sau vor fi livrate si in alte locatii din 

tara, caz in care va rugam precizati care sunt aceste locatii si ce materiale se livreaza acolo. 

Raspuns: Materialele vor fi livrate la sediul autorității contractante. 
  

 

Raspuns solicitare clarificari nr. 88/CRED/01.03.2018 

 

Referitor: Solicitare clarificare achizitie Pachet materiale de informare si publicitate pentru proiect 

CRED 

 

 

1. Va rugam sa precizati tirajele la  bloc-notes, sacosa panza si banner exterior 

 

Raspuns: Pentru bloc notes și sacosă panză numărul lor este egal cu numărul mapelor, respetciv 500 

bucăți, iar pentru banner este specificat in documentul atasat anuntului de consultare a pietei, 

respectiv 13 bucăți. 
 


