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Specificaţii tehnice (F4.1)  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] 

Numărul procedurii de achiziție: din  29.10.2019 
Denumirea  procedurii de achiziție: Produse informative și de promovare 

Cod CPV Denumirea bunurilor 
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea 

contractantă 
Specificarea tehnică deplină propusă de către 

ofertant 
Standarde de 

referinţă 

1 2 3 4 5 
 Bunuri    
 Lotul nr. 1: Pix cu logo imprimat 
39294100-0 1.1. Pix cu logo imprimat Pix din carton reciclat (pix ecologic) cu corp natur si clip 

colorat.  
Dimensiuni produs: 14 x diametru 1,2 cm  
Greutate: 0,1 kg  
Material: Carton natur 
Mecanism la capete din plastic: albastru  
Personalizat cu logo prin tampografie: 1 culoare (pantone 
2592c). Imaginea este anexată: 
 

 

 Standard național 

 Lotul nr. 2: Creion din lemn cu logo imprimat 
39294100-0 2.1. Creion din lemn cu logo 

imprimat 
Creion HB din lemn cu radiera sau fără, fără inscripții pe corp. 
Corp din lemn vopsit, diverse culori.  
Dimensiunea: 186 mm, Diametru: 7 mm 
Personalizat cu logo prin tampografie. Imaginea este anexată. 
 

 

 Standard național 
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Specificații de preț (F4.2)  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] 
Numărul procedurii de achiziție: din 29.10.2019 
Denumirea procedurii de achiziție: Produse informative și de promovare 
 

Cod CPV 
Denumirea 

bunurilor/serviciilor 
Unitatea 

de măsură 
Canti-
tatea 

Preţ unitar 
(fără TVA) 

Preţ unitar 
(cu TVA) 

Suma 
fără 
TVA 

Suma 
cu TVA 

Termenul de 
Livrare/prestare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Lotul nr. 1: Pix cu logo imprimat 
39294100-0 1.1. Pix cu logo imprimat buc. 2000     în termen de 10 zile calendaristice din data 

intrării în vigoare a contractului  
 Lotul nr. 2: Creion din lemn cu logo imprimat 
39294100-0 2.1. Creion din lemn cu 

logo imprimat 
buc. 1000     în termen de 10 zile calendaristice din data 

intrării în vigoare a contractului 
 Lotul nr. 3:  Cutii pentru medalii 
39294100-0 3.1. Cutii pentru medalii buc. 100     în termen de 10 zile calendaristice din data 

intrării în vigoare a contractului 
 
 
 
 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ 

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ 

L.Ș. 

 Lotul nr. 3:  Cutii pentru medalii 
39294100-0 3.1 Cutii pentru medalii Carcasă din plastic negru, căptușeală interioară din velur 

albastru, dimensiuni exterior:  84 x 116 mm, compatibilă cu 
medalie de diametru: 50 mm, 60 mm și 70 mm.  Imaginea este 
anexată. 

 

 Standard național 


