
 

 

 

 

 

 
Nr. inreg.: 13143/15.04.2021    

 
Referinţă:Procedura simplificată organizată de CONPET S.A. în vederea atribuirii contractului ce 
are ca obiect livrare si montare mobilier pentru sediul Conpet S.A. din B-dul Independentei nr 7, 
Ploiesti 
 
 Urmare a clarificarilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia 
publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele: 
 
Intrebarea 1: Pentru Birou normal  
-model picior (conic sau sagomat)?  
-blat PAL melaminat de 36 mm culoare A 834 par deschis sau A835 par inchis? 
Raspuns 1: Pentru modelul de picior ofertantii au libertatea de a alege astfel incat sa respecte 
caracteristicile din caietul de sarcini. 
                     Blatul PAL melaminat de 36 mm va avea culoarea A 834 păr deschis. 
 
Intrebarea 2: Pentru corp completare birou (semirotund) comform birou  
- blat PAL melaminat de 36 mm culoare A 834 par deschis sau A835 par inchis  
- comform birou?  
Raspuns 2:  Corp completare birou (semirotund) trebuie sa fie in acord estetic cu biroul, in culoare A 
834 păr deschis 
 
Intrebarea 3: Birou Sef Serviciu 
- blat PAL melaminat de 36 mm culoare A 834 par deschis sau A835 păr inchis  
-caracteristici tehnice 
Raspuns 3:  Blatul PAL melaminat de 36 mm va avea culoarea A 834 păr deschis iar caracteristicile 
pentru acest birou se regasesc in caietul de sarcini. 
 
Intrebarea 4: Pentru birou directorial 
-materiale de esenta nobila ( ce pot folosi) 
-culoarea preferata (cires, negru sau beige)  
-caracteristici tehnice 
-schita 
Raspuns 4: Ofertantii au libertatea de a alege materialele astfel incat sa respecte minim caracteristicile 
din caietul de sarcini. 
In cormitate cu prevederile caietului de sarcini culoarea este cires iar caracteristici tehnice se regasesc 
in caietul de sarcini 
 
Intrebarea 5: Pentru corp sertar (casetiere) 
-structura; culoare AVORIO gasesc doar IVORY D104 
-fete sertar; culoare A 834 par deschis sau A835 par inchis 
 Raspuns 5: Ofertantii au libertatea de a alege in contextul estetic. 

         Fetele de sertar vor avea culoarea A 834 păr deschis. 
 
Intrebarea 6: Pentru scaun birou normal 
-scaun de birou verde azur model MORGEN 
Raspuns 6: Scaunele trebuie sa respecte minim caracteristicile indicate la cap. A01.2. din caietul de 
sarcini. 
 
Intrebarea 7: Pentru scaun birou Sef Serviciu si Director 
-model 



 

 

 

 

 

Raspuns 7: Ofertantii au libertatea de a alege astfel incat sa respecte minim caracteristicile din caietul 
de sarcini. 
 
Intrebarea 8: Pentru scaun vizitator -model.  
Raspuns 8: Ofertantii au libertatea de a alege astfel incat sa se respecte minim caracteristicile din caietul 
de sarcini. 
 
Intrebarea 9: Pentru dulap tip vitrina  
- structura; culoare?  
-culoare fronturi partea inferioara? 
Raspuns 9: Culoarea este aceeasi cu cea a mobilierului directoral, inclusiv fronturile. 
 
Intrebarea 10: Pentru dulap normal acte 
- structura; culoare AVORIO gasesc doar IVORY D104 
- fronturile culoare A 834 (par deschis) sau A835 (par inchis) 
Raspuns 10: Ofertantii au libertatea de a alege in contextul estetic. 

          Fronturile vor avea culoarea A 834 par deschis. 
 
Intrebarea 11: Pentru dulap fiset metalic 90x180x45 
-dimensiuni dulap posibile doar 90x180x40 
Raspuns 11: Se accepta. 

 
 Intrebarea 12: Pentru dulap tip biblioteca 
- structura; culoare? 
-schita 
 Raspuns 12: Culoarea, structura este acceasi cu cea din descrierea mobilierului directoral din caietul 
de sarcini. 
 
Intrebarea 13: Pentru fotoliu 
 -model  
Raspuns 13: Ofertantii au libertatea de a alege astfel incat sa respecte minim caracteristicile din caietul 
de sarcini. 
 
Intrebarea 14: Pentru canapea 3 locuri: 

 Raspuns 14: Ofertantii au libertatea de a alege astfel incat sa respecte minim caracteristicile din caietul 
de sarcini. 
 

Intrebarea 15: Pentru canapea 2 locuri  

Raspuns 15: Ofertantii au libertatea de a alege astfel incat sa respecte minim caracteristicile din caietul 
de sarcini. 

 

Intrebarea 16: Pentru masa rotunda  

- blat PAL melaminat de 36 mm grosime? 
-model picior  
Raspuns 16: Pentru blat se vor respecta minim caracteristicile din caietul de sarcini. 

Conform anexelor la Caietul de sarcini se poate vedea amplasarea meselor.  
Nu exista model picior dar exista specificatii despre realizarea picioarelor: material, culoare conform 
mobilier sala de consiliu si se vor adapta. 
Dimensiunile din Anexa 1 la caietul de sarcini reprezinta dimensiuni minime. 
In Caietul de Sarcini, A01.12 Consideratii Finale se specifica urmatoarele: „Se vor accepta tolerante de 
5-10 cm in ceea ce priveste dimensiunile mobilierului” 
 



 

 

 

 

 

Intrebarea 17: Pentru masa dreptunghiulara  
- blat PAL melaminat de 36 mm grosime? 
-model picior  
Raspuns 17: Pentru blat se vor respecta minim caracteristicile din caietul de sarcini. 
Conform anexelor la Caietul de sarcini se poate vedea amplasarea meselor.  
Nu exista model picior dar exista specificatii despre realizarea picioarelor: material, culoare conform 
mobilier sala de consiliu si se vor adapta. 
Dimensiunile din Anexa 1 la caietul de sarcini reprezinta dimensiuni minime. 
In Caietul de Sarcini, A01.12 Consideratii Finale se specifica urmatoarele: „Se vor accepta tolerante de 
5-10 cm  in ceea ce priveste dimensiunile mobilierului” 
 
Intrebarea 18: Pentru masa consiliu (22 locuri)  
-blat PAL melaminat de 36 mm grosime, culoare cires (A800 sau A801)? 
-model microfoane  
-schita  
Raspuns 18: Pentru blat se vor respecta minim caracteristicile din caietul de sarcini. 
Conform anexelor la Caietul de sarcini se poate vedea amplasarea meselor, culoarea trebuie sa fie in 
concordanta cu mobilierul din respectiva incapere si se va folosi aceasi nuanta de cires ca mobilierul.  
Model microfon: conform caietului de sarcini nu face obiectul acestui contract dar masa de consiliu va fi 
prevazuta cu orificii pentru microfoane  
Dimensiunile din Anexa 1 la Caietul de sarcini reprezinta dimensiuni minime. 
In Caietul de Sarcini, capitolul A01.12 Consideratii Finale se specifica urmatoarele: „Se vor accepta 
tolerante de 5-10 cm  in ceea ce priveste dimensiunile mobilierului” 
 
Intrebarea 19: Pentru masa consiliu (8 locuri) 
-blat PAL melaminat de 36 mm grosime? 
-schita 
Raspuns 19: Pentru blat se vor respecta minim caracteristicile din caietul de sarcini. 
Conform anexelor la Caietul de sarcini se poate vedea amplasarea meselor.  
Dimensiunile din Anexa 1 la caietul de sarcini reprezinta dimensiuni minime. 
In Caietul de Sarcini, A01.12 Consideratii Finale se specifica urmatoarele: „Se vor accepta tolerante de 
5-10 cm  in ceea ce priveste dimensiunile mobilierului” 
 
Intrebarea 20: Pentru masa consiliu (5 locuri) 
-blat PAL melaminat de 36mm grosime? 
-schita 
Raspuns 20: Pentru blat se vor respecta minim caracteristicile din caietul de sarcini. 
Conform anexelor la Caietul de sarcini se poate vedea amplasarea meselor.  
Dimensiunile din Anexa 1 la caietul de sarcini reprezinta dimensiuni minime. 
In Caietul de Sarcini, A01.12 Consideratii Finale se specifica urmatoarele: „Se vor accepta tolerante de 
5-10 cm  in ceea ce priveste dimensiunile mobilierului” 
 
Intrebarea 21: Pentru masa consiliu (rotunda 6 locuri) 
- blat PAL melaminat de 36 mm grosime, culoare? 
-model picior 
Raspuns 21: Pentru blat se vor respecta minim caracteristicile din caietul de sarcini. 
Conform anexelor la Caietul de sarcini se poate vedea amplasarea meselor.  
Nu exista model picior dar exista specificatii despre realizarea picioarelor: material, culoare conform 
mobilier sala de consiliu si se vor adapta. 
Dimensiunile din Anexa 1 la caietul de sarcini reprezinta dimensiuni minime. 
In Caietul de Sarcini, A01.12 Consideratii Finale se specifica urmatoarele: „Se vor accepta tolerante de 
5-10 cm  in ceea ce priveste dimensiunile mobilierului” 
 



 

 

 

 

 

Intrebarea 22: Pentru masa consiliu (Receptie) 
- PAL melaminat culoare? 
-schita 
Raspuns 22: Conform anexelor la Caietul de sarcini se poate vedea amplasarea meselor.  
Culoarea este par cea din descrierea in caietul de sarcini. 
Dimensiunile din Anexa 1 la caietul de sarcini reprezinta dimensiuni minime. 
In Caietul de Sarcini, A01.12 Consideratii Finale se specifica urmatoarele: „Se vor accepta tolerante de 
5-10 cm  in ceea ce priveste dimensiunile mobilierului” 
 
Intrebarea 23: Pentru dulap haine 
- Pal melaminat culoare structura? 
- PAL melaminat culoare fronturi? 
Raspuns 23: Dulapul de haine trebuie sa respecte minim caracteristicile indicate la cap. A01.5. din 
caietul de sarcini. 
 
Intrebarea 24: Pentru cuier tip pom inox 
-model 
Raspuns 24: Ofertantii au libertatea de a alege astfel incat sa se respecte caracteristicile din caietul de 
sarcini 
 
Intrebarea 25: Pentru mobilier exterior 
-model 
-culoare 
Raspuns 25: Mobilierul exterior trebuie sa respecte minim caracteristicile indicate la cap. A01.10 din 
caietul de sarcini. 
 
Intrebarea 26: Pentru mobilier oficii 
-culoare PAL melaminat 
-schita 
Raspuns 26: Mobilierul de oficii trebuie sa respecte minim caracteristicile indicate la cap. A01.8. din 
caietul de sarcini. 
 
Intrebarea 27: In caietul de sarcinii la mobilierul pentru oficii este prevazuta aparatura: dozator apa, 
frigider incastrat, cuptor microunde inox cafetiera inox. Acestea ne fiind trecute in anexa. 
-frigiderul este incastrat intr-unul din corpuri sau corp separat? 
Raspuns 27: Nu fac obiectul contractului si vor fi achizitionate ulterior. 
 
Menționăm că oferta va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul 
cerințelor rămân neschimbate. 
 
 

                                                 DIRECTOR GENERAL 

                                                   Ing. Dorin Tudora 

 

 

 

 ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII 
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