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Direcția Investiții, Achiziții și Logistică 

 

 

CLARIFICARE 

CĂTRE OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI 

 

 

Referitor la: anunt prvind achiziția de lucrări de modernizare a Salii de Consiliu si a Dispeceratului din 

sediul Ministerului Mediului, Bulevardul LIBERTĂȚII nr. 12, sector 5 București. 

 

 

Clarificări 

1) Instalatii electrice: Exista vreun plan aferent instalatiilor electrice din care sa reiasa 

pozitionarea fiecarui element al noii instalatii electrice, va rugam sa il transmiteti. 

 

- Traseul electric si prizele pentru pardoseala vor fi aliniate pentru fiecare spatiu de lucru 

(birou) in parte in funcție de pozitionarea acestuia. 

 

2) Mocheta: ce model de mocheta se doreste? Exista preferinte in privinta culorii si modelului 

(altele decat specificatiile caiatului de sarcini) sau alegerea este la latitudinea executantului? 

- Modelul si culoarea vor fi alese dupa un mostrar prezentat de operatorul economic in 

funcție de specificatiile tehnice din tabelul prezentat in caietul de sarcini. 

 

3) Birouri: sunt listate 3 tipuri de birouri insa doua dintre ele sunt identice ca dimensiuni. 

Trebuie clarificat? Exista vreun plan cu amplasarea acestora in sala de consiliu? 

- Cele trei module de birou vor avea urmatoarele dimensiuni: 

 

Blat A- latime 800 mm 

           -latura mica curba deschisa- 1600mm 

           - latura mare curba inchisa-1826mm  

Blat B- latime 800 mm 

           -latura mica curba deschisa- 1500mm 

           - latura mare curba inchisa-1824mm  

 

Blat C- latime 800 mm 

           -latura mica curba deschisa- 1400mm 

           - latura mare curba inchisa-2041mm  

 

4) Dulapurile: din ce material se fac si ce culoare vor avea? Ce compartimentarea interioara vor 

avea? 

- Dulapurile vor fi din pal de 18 mm iar culoarea se va alege din mostrarul prezentat de 

operatorul economic. Compartimentarea va avea in vedere pozitionarea de bibliorafturi. 

 

5) Scaune: in introducerea caietului de sarcini sunt mentionate anumite specificatii insa la 

detalierea specificatiilor acestea sunt complet diferite 

- Specificatiile scaunelor sunt urmatoarele: 

Scaun directorial cu roti si brate, inaltime sezut ajustabila, inaltime 112-122 cm, adancime 

sezut 64 cmm, latime sezut 69-70 cm greutate 13-17 kg, culoare negru, piele ecologica. 

6) Ferestre: va rugam sa transmiteti tabloul de tamplarie si specificatiile acesteia (inclusiv 

culoarea). 
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-culoarea tamplariei din pvc va fi stejar, iar pentru restul detaliilor, respectiv impartirea 

ferestrelor, deschidere se va avea in vedere o consultare cu operatorul ec. 

 

7) Sistemul de perdele si draperii se va monta doar la sala de consiliu. 

8) Jaluzelele vertical vor fi montate in sala Dispecerat, iar culoarea si modul de deschidere vor 

fi discutate cu operatorul ec. 
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