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Judeţul Botoşani 
Municipiul Botoşani 

GF: 3372882 

Nr. 6 8 7 5 / 1 0 . 0 3 . 2 0 1 6 

Structură: Biroul de Achiziţ i i Publ ice 

In atenţia tuturor operatorilor economici, 

Referitor la modalitatea de achiziţie publică prin „cumpărare directă din catalogul electronic", 
pentru atribuirea Contractului de furnizare având ca obiect "achiziţionarea a 200 bucăţi coşuri 
stradale metalice, cilindrice, rabatabile, decorate cu lamele din lemn"organizata in data de 
15.03.2016, 

In urma clarificărilor solicitate de către un operator economic, facem următoarele precizări: 

Clarificare nr. 1: „La capitolul 3.1 a - ţeava din care se realizeaza suportul metalic trebuie sa fie 
ţeava trasa sau sudata?". 

Răspunsul la solicitarea de clarificare nr.1: Ţeava trebuie să fie trasă, poate fi ţeava de instalaţie de 
3 ţoii, laminată la cald. 

Clarificare nr. 2: „ La capitolul 3.1 b - Tabla din care se realizeaza pubela trebuie sa fie zincata 
sau neagra (nu este precizat calitatea materialului lanici un subansamblu al produsului)?" 

Răspunsul la solicitarea de clarificare nr.2: Tabla pentru pubelă va fi din oţel, iar tratamentul 
anticoroziune va fi ales de furnizor, funcţie de tehnologia de vopsire în camp electrostatic pe care o deţine, 
aşa cum este indicat la pct. 3.3 din caietul de sarcini, astfel încât să fie respectate codiţiile de calitate indicate 
la pct. 4.b. 

Clarificare nr. 3: „La capitolul 3.1 c- grosimea plăcii care asigura bascularea si deasemeni 
calitatea materialului din care ar trebui făcut" 

Clarificare nr. 4: „La capitolul 3.1 e - elementele de fixare in fundaţia de beton - lipseste 
calitatea materialului (ţeava trebuie sa fie trasa sau sudata? grosimea plăcii de fixare si calitatea 
materialului)" 

Clarificare nr. 5: „La capitolul 3.1 g - lipseste calitatea otelului inoxidabil" 
Clarificare nr. 6: „Vopseaua cu care vor fi vopsite trebuie sa fie neteda sau texturata?, mata 

sau lucioasa?" 
Răspunsul la solicitările de clarifican nr.3, 4, 5, 6: Furnizorul are libertatea de a alege calitatea 

materialelor folosite astfel încât produsul final să aibă rezistenţă mecanică, să fie fiabil, aşa cum este 
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prevăzut la pct. 4.a. şi să corespundă destinaţiei pentru care este construit (colectare deşeuri stradale). De 
asemenea furnizorul va stabili dimensiunea elementelor componente astfel ca produsul (cu subansamblele 
aferente) să fie rezistente din punct de vedere mecanic în timpul utilizării (umplere şi golire coş). Achizitorul a 
indicat în caietul de sarcini modelul şi câteva specificaţii tehnice de calitate, iar furnizorul îşi va lua măsuri ca 
produsul să fie fiabil, rezistent şi să corespundă perioadei de garanţie şi de utilizare pe care o garantează. 

Prenume / NUME Funcţie 
Direcţie / Serviciu / Birou / 

Compartiment 
Dată Semnătură 

Daniela 
ANITEI 

Sef birou Biroul de Achiziţii Publice ofy/ 
Alexandra 

POEDE 
Consilier achiziţii Biroul de Achiziţii Publice 
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