Nr. 750351/10.05.2013

UIP-TB Administraţia Naţională a Penitenciarelor transmite clarificări la solicitările
primite de la ofertanţi cu privire la Cererea de Ofertă nr. 750.322/30.04.2013
Agende pentru personal
1. Întrebare:
Interiorul este datat săptămânal sau nedatat?
1. Precizare:
Conform Anexa 1 la CO nr. 750.322 din 30.04.2013 - Termeni şi Condiţii de
Livrare, pct.7. Specificaţii Tehnice: Servicii de editare şi tipărire „Agende pentru
personal”, conţinând pagini personalizate cu identitatea vizuală a UIP-TB ANP
Tip - săptămânală, nedatată.
Agende pentru deţinuţi
2. Întrebare:
In descriere, coperta apare ca fiind tipărita şi în interior. Rugămintea mea este
sa precizaţi dacă coperta este tipărită doar în exterior, sau şi în interior.
2. Precizare:
Conform la Anexa 1 la CO nr. 750.322 din 30.04.2013 - Termeni şi Condiţii
de Livrare, pct.7 Servicii de editare şi tipărire „Agende pentru deţinuţi”, cu identitatea
vizuală a UIP-TB ANP Coperta 4+0-coperta(CMYK) doar pentru exterior,
interiorul coperţilor fiind netipărit.
3. Întrebare:
Cele 12 pagini Personalizate, se vor insera după fiecare 4 pagini de agendă,
si vor rămâne astfel 2 pagini albe la finalul agendei.
3. Precizare
Da. Paginile personalizate se vor intercala după fiecare 4 pagini (2 foi) de
agendă, policromie 4+0, rămânând astfel 4 pagini (2 foi) albe la finalul agendei.
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4. Întrebare:
Care este cantitatea corectă la Servicii de editare şi tipărire “Agende pentru
deţinuţi”?
4. Precizare:
Cantitatea corectă la servicii de tipărire “Agende pentru deţinuţi” este de
15.000 buc
Mape
5. Întrebare:
Ne-ar ajuta daca ne-aţi putea trimite o imagine cu această mapă, pentru a
vedea exact cum trebuie realizate buzunarele din interior.
5. Precizare:
Pentru clarificare ataşăm formatul *.pdf orientativ al mapei pentru a vedea
plierea buzunarelor , cu precizarea că dimensiunile sunt cele menţionate în
Cererea de Ofertă nr. 750.322 din 30.04.2013 - Termeni şi Condiţii de Livrare, pct.7
Servicii de editare şi tipărire “Pachet mape instruire Mape cu identitatea vizuală a
UIP-TB ANP.
6. Întrebare:
Totodată, am rugămintea sa ne transmiteţi dacă mapele sunt plastifiate sau
nu.
6. Precizare:
Mapele nu sunt plastifiate.
Materiale prezentare
7. Întrebare
Acestea sunt de fapt nişte coli cu informaţii de prezentare?
7. Precizare:
Materialele de prezentare sunt materiale folosite la întâlnirile organizate de
UIP-TB ANP, - documente: WORD (sumar proiecte, raport de activitate),
EXCEL (tabele şi grafice),
POWER POINT.
Toate acestea trebuie doar multiplicate.
8. Întrebare:
Din solicitare, înţeleg faptul ca sunt 8 seturi diferite, corect? Ceea ce
înseamnă că informaţiile cuprinse şi printul sunt diferite, corect?
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8. Precizare:
Nu. Sunt 16 tranşe diferite. Conţinutul materialelor de prezentare diferă şi va fi
furnizat de către achizitor pentru fiecare tranşa de comandă conform Anexa 1 la
CO nr. 750.322 din 30.04.2013 Termeni şi Condiţii de Livrare, punct 3.Program de
livrare
9. Întrebare:
La “Materiale de prezentare “- coli hârtie format A4, 26400 buc va rog să îmi
spuneţi dacă sunt 528 de modele (diferite din punct de vedere al conţinutului) a câte
50 de coli pentru fiecare model
9. Precizare:
Nu. Sunt 16 modele(tranşe) distincte. Fiecare model(tranşă) este diferită atât
din punct de vedere al conţinutului cât şi al cantităţii.
Exemplu: Tranşa 1 = 100 seturi identice x 50 foi/set = 5000 foi.

DVD, printat şi înregistrat
10. întrebare:
Din solicitare, înţeleg faptul ca sunt 8 tranşe diferite, corect? Ceea ce
înseamnă că informaţiile cuprinse pe DVD şi printul sunt diferite, corect?
10. Precizare:
Nu. Sunt 16 tranşe diferite.
11. Întrebare:
Capacitatea DVD-urilor? Clasic de 4,7 GB sau de 8 GB sau de 16 GB?
11.Precizare:
Capacitatea DVD este de 4,7GB.
12. Întrebare:
Vă rog să îmi spuneţi daca coperta DVD va fi alba sau personalizata
12. Precizare:
Coperta pentru DVD (plic de hârtie) nu va fi personalizată.
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