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Precizări la solicitările de clarificare primite până la data de 15 mai 2013 ora 11,00 
 
 
 Agende pentru deţinuţi 
 
1. Întrebare: 
Pentru produsul cu denumirea „Servicii de editare şi tipărire Agende pentru deţinuţi 
cu identitatea vizuală a UIP-TB ANP”scrie că sunt 41380bucăţi, iar în Anexa 1 în 
tabelul de Preţuri şi termene de furnizare sunt trecute ca şi necesar doar 15.000 
bucăţi. Care este cantitatea corectă?  
1. Precizare: 
Vă rugăm să consultaţi Clarificările nr. 750351/10.05.2013 publicate pe site RAA la 
adresa http://www.raa.ro/plain/up/ANP_PrecizariCO_matIEC_10.05.2013.pdf, 
precizarea nr. 4 . 
 
2. Întrebare: 
Pentru produsul „ Agende pentru deţinuţi”, paginile personalizate în policromie – 
inserturile câte file sunt, pe ce suport de hârtie şi gramaj? Cele 77 pagini ale acestei 
agende sunt cu lay-aut identic? 
 
2. Precizare: 
Conform Anexei 1 la CO nr. 750322/30.04.2013- Termeni şi condiţii de Livrare, 
pct.7Servicii de editare şi tipărire “Agende pentru deţinuţi” , paginile personalizate vor 
fi hârtie MP, 90g/mp. Componenţa agendei pentru deţinuţi este următoarea: 
- 1 foaie (2 pagini) cu date personale, monocrom negru , (1+0) 
- 1 foaie (2 pagini) cu calendar pe 4 ani, monocrom negru, (1+1) 
- 24 foi (48 pagini) de agendă, monocrom negru, (1+1) 
- 12 foi (24 pagini) personalizate doar pe o faţă, intercalate după fiecare 2 foi (4 

pagini)de agendă, policromie, (4+0) 
- 2 foi (4pagini), la sfârşitul agendei, albe,  (0+0) 
 40 foi (80 pagini) -Total 
  
3 Întrebare: 
Coperta este tipărită la policromie numai pe o faţă sau pe ambele feţe? 
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3. Precizare: 
Vă rugăm să consultaţi Clarificările nr. 750351/10.05.2013 publicate pe site RAA la 
adresa http://www.raa.ro/plain/up/ANP_PrecizariCO_matIEC_10.05.2013.pdf, 
Precizarea nr. 2.  
 
4. Întrebare:  
Cele 12 pag personalizate la policromie au tipar pe o faţă sau pe ambele feţe? 
Paginile personalizate la policromie sunt intercalate după fiecare 4 pag de agendă 
tipărite la negru sau după 5 pag de agendă? (în acest caz nu se poate.) 
 
4. Precizare: 
- 12 foi (24 pagini) personalizate doar pe o faţă, intercalate după fiecare 2 foi de 

agendă (4 pagini), policromie, (4+0) 
  
5. Întrebare: 
Pagina de date personale are tipar pe faţă. Pe spate are tipar sau rămâne pagină 
albă? 
 
5. Precizare: 
Pagina de date personale are tipar pe faţă, Pe verso pagina este albă (vezi 
precizarea nr.2). 
 
Mape  
 
6. Întrebare: 
Cele 528 mape au aceeaşi grafică sau grafica se schimbă pentru fiecare din cele 8 
tranşe? 
 
6. Precizare: 
Mapele au aceeaşi grafică. 
 
Pix personalizat 
 
7. Întrebare: 
 Cele 528 pixuri au aceeaşi grafică sau grafica se schimbă pentru fiecare din cele 8 
tranşe? 
 
7. Precizare: 
 Pixurile personalizate au aceeaşi grafică  
 
Materiale prezentare 
 
8. Întrebare: 
Conţinutul celor 50 pag (25 file tipărite la policromie pe ambele feţe) se schimbă 
pentru fiecare tranşă, sau este acelaşi pentru cele 8 tranşe? 
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8. Precizare: 
Materialele de prezentare vor fi 50 foi (100pagini) cu conţinut diferit pentru fiecare 
tranşă. Sunt 8 tranşe diferite.  
 
9. Întrebare: 
„Materialele prezentare” sunt seturi de câte 50 file cu tipar diferit x 528 seturi? 
 
9.Precizare: 
„Materialele prezentare” sunt 528 seturi grupate în 8 tranşe. Fiecare tranşă are tipar 
diferite 
Exemplu: tranşa 1 = 100seturi identice x 50foi (100 pagini)/set = 5.000 foi (10.000 
pagini) 
 
10. Întrebare: 
La materialele de prezentare, pentru fiecare temă este vorba despre: 
a) 50 pagini (25 file) tipărite faţă verso la policromie sau 
b) 100 pagini (50 file) tipărite faţă verso la policromie 
aşa cum aţi răspuns la clarificările din 10.05.2013 la întrebarea nr.  9 
 
10. Precizare: 
La materialele de prezentare, pentru fiecare temă (set) este vorba despre 100 pagini 
(50 file) tipărite faţă verso la policromie. 
 
11. Întrebare: 
Există o inadvertenţă în Cererea Dvs de ofertă nr. 750.322/30.04/2013 referitor la 
Materiale prezentare: pe pag 1 vorbiţi de 26400 buc (528 x 50 COLI) şi  pe pag 4 la 
detalierea livrării vorbiţi de 528 x 50 PAGINI 
RUGAM CLARIFICAŢI 
 
11. Precizare: 
Corect este 26400 buc (528 x 50 COLI). 
 
12. Întrebare: 
Un model de material de prezentare cuprinde 50 pagini (25 file). Acestea au conţinut 
identic sau avem un set cu 50 pagini diferite, cu tipar la policromie. 
 
12. Precizare: 
Un model de material de prezentare cuprinde 50 coli (100 pagini) diferite, cu tipar la 
policromie. 
 
DVD 
 
13. Întrebare: 
“DVD” –vă rog să ne comunicaţi capacitatea de stocare a fiecărui DVD? Plicul de 
hârtie în care este ambalat acest DVD este tipărit? Daca da  la cîte culori? 
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13. Precizare 
Vă rugăm să consultaţi Clarificările nr. 750351/10.05.2013 publicate pe site RAA la 
adresa http://www.raa.ro/plain/up/ANP_PrecizariCO_matIEC_10.05.2013.pdf, 
precizarea nr. 11, respectiv 12. 
 
14. Întrebare 
Cele 528 DVD-uri au conţinutul, inscripţionarea pe DVD aceleaşi sau diferă pe 
fiecare tranşă? 
 
14. Precizare: 
Conţinutul, inscripţionarea pe DVD diferă în funcţie de tranşa de livrare. Sunt 8 
tranşe diferite. 
 
15. Întrebare: 
(3.4.2) Plicul pentru DVD este alb sau tipărit? Dacă este tipărit, tiparul este acelaşi 
pentru 528 buc sau diferă pe fiecare tranşă? 
 
15. Precizare: 
Plicul este alb pentru toate tranşele. 
 
16. Întrebare: 
Imprimarea DVD-ului la policromie se face prin ce tehnologie? 
 
16. Precizare: 
Imprimare direct pe DVD. 
 
17. Întrebare: 
In răspunsul la clarificări, cele 16 modele înseamnă: 8 modele pentru material de 
prezentare şi 8 modele pentru imprimare DVD? 
 
17. Precizare: 
Da. 
 
18. Întrebare: 
 La întrebarea 10, aţi răspuns că pe DVD sunt 16 tranşe. Nu e vorba de 8 tranşe 
pentru imprimare DVD? 
 
18. Precizare: 
Sunt 8 tranşe de imprimare şi înregistrare pentru DVD. 
 
19. Întrebare: 
Va rugăm să ne confirmaţi dacă în nota de subsol din Anexa 1 pagina 1 va referiţi la 
completarea de către furnizori a tabelului de la punctul 7B şi nu 8B?  
 
19. Precizare: 
Furnizorii vor completa tabelul la punctul 7B. 
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20. Întrebare: 
Referitor la solicitarea privind depunerea ultimului bilanţ şi balanţă contabilă la 31 
dec. 2012 va rugăm să ne clarificaţi dacă putem depune bilanţul la 31.12.2011.  
Menţionăm că bilanţul şi balanţa aferente anului 2012 nu sunt încă depuse, termenul 
limită fiind 30 .05.2013    
 
20. Precizare: 
Se pot depune documentele respective întocmite pentru data 31.12.2011.  
 
21. Întrebare: 
6 – Bugetul maxim este sigur de 18830 Euro inclusiv TVA adică 15185 Euro + 3645 
Euro TVA 
Deci la cursul din data de 2 mai de 1 Euro = 4,3352 lei avem valoarea în lei 
65830 lei + TVA de 15802 lei, deci un total de 81632 lei? 
 
21. Precizare: 
Bugetul maxim este de 18830 Euro inclusiv TVA, Oferta dvs se va face în lei şi euro 
la cursul BNR din 02.05.2013.TVA va fi precizat separat. 
 
 
Inserăm modelul de mapă cu precizarea că dimensiunile exacte sunt cele din 
Cererea de Oferta nr. 750.322 din 30.04.2013.  

 


